MESAČNÍK SAMOSPRÁVY ŠAĽA

n ročník VIII. n júl/august 2007

n nepredajné

www.sala.sk
čítajte o svojom meste na webe,
dozviete sa oveľa viac!

čítajte
BUĎTE
V OBRAZE

PýTAJTE sa

Diskutujte

Krytá
plaváreň
na Dusle
V našom zariadení
sú Vám k dispozícii:
» obslužné priestory – pohodlné šatne, sprchy, toalety a osušovne udržiavané v bezchybnom a dokonale čistom stave
» detský bazén už aj pre najmenšie deti, v prítomnosti rodičov
» plavecké dosky vypožičiavané zdarma, pre najmenšie deti vodotesné plienočky zakúpiteľné v pokladni plavárne
» občerstvenie v útulne zariadenom dennom bare s vyhliadkou na bazénovú halu
» masážny salón v utorok a vo štvrtok od 14.30 do 21.00 hod. v nedeľu od 14.00 do 21.00 hod.,tel.
kontakt: 0910 236 120
» diet štúdio, kontakt: 0907/491 325

Letná technologická a hygienická odstávka je ukončená,

od 31. júla plaváreň opäť v prevádzke.
Tešíme sa na Vaše návštevy.
Prevádzková doba:
» Pondelok: zatvorené (sanitárny deň)
» Utorok – Piatok: 11.00 – 21.30
» Sobota – Nedeľa (aj sviatky): 12.00 – 21.30

Kontakty:
» pokladňa: 031 / 775 44 28; plavčíci: 031 / 775 44 33
» vedúci plavárne Ing. Horváth: 031 / 775 41 60; 0907/781860
» Združenie Aquasport, Nám.Sv.Trojice 7, 927 01 Šaľa

z matriky
Štatistika obyvateľov mesta
Mesiac

Prírastok

Júl 2007

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

20

29

14

28

24 457

Štatistika za druhý štvrťrok
Prírastok

Mesiac

Úbytok

Spolu

narodení

prisťahovaní

úmrtie

odsťahovaní

apríl

19

29

11

47

24 501

máj

20

20

15

57

24 469

jún

23

22

12

52

24 450

156

Marec: 24 511
Jún: 24 450

spolu za
druhý štvrťrok

62

71

38

referát evidencie obyvateľstva

Naši jubilanti

Jún
» 85 rokov: Anna Holovačová, Etela Bujková, Etela Miškovičová
» 80 rokov: Ján Somora
» 75 rokov: František Swiety, Ing.Zdenko Hlubocký, Ladislav Rehák, Emília Pincéšová, Aurélia Andelová, Ladislav Vičík, Mária Oravczová
Júl
» 95 rokov: Mikuláš Pollák
» 85 rokov: František Hučko, Jozef Tirol
» 80 rokov: Anna Štrbáková, Mária Belohorská, František Čápka, Arpád Baluška, Anna Farkašová, Anna Gábelová, Rozália Takácsová
» 75 rokov: Ján Juhász, Juraj Kuna, Margita Mráziková, Anna Partlová.
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veľkosť plochy

farebná

čiernobiela

1 strana

7.000 Sk

3.500 Sk

1/2 strany

3.500 Sk

1.750 Sk

1/4 strany

1.750 Sk

875 Sk

1/3 strany

2.400 Sk

1.200 Sk

ceny sú konečné
uzávierka ďalšieho čísla: 7.9.2007
(pri objednávke na 6 mesiacov zľava 10%)
kontakt: noviny@sala.sk
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mestské zastupiteľstvo
Termíny rokovaní mestského zastupiteľstva
6. september

11. október

15. november

rokovanie mestského
zastupiteľstva v Šali		

13. december

4. júla 2007

Vyhlásené súťaže

N

a základe rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva boli vyhlásené nasledovné súťaže:
» Verejné obstarávanie na nakladanie s komunálnym odpadom (vývoz zmesového komunálneho odpadu zo sídlisk a rod. domov, ukladanie
odpadov na riadenú skládku a separovaný zber
podľa požiadaviek mesta) (hlasovanie H1)
» Verejná súťaž na údržbu verejnej zelene (hlasovanie H2)
Bartošovič Štefan, Ing.

Z vyhlásenia súťaží vyplýva, že od budúceho
roku budú dané služby zabezpečované po novom (bude sa viac separovať, vrátane plastov
a papiera, bude o jedno kosenie trávy viac...)
O výsledkoch súťaží budeme informovať.
» Verejné obstarávanie na dodanie služby Pripojenie k internetu pre mestský úrad a mestské
organizácie (hlasovanie H3)
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Predaj pozemkov

P
ba
ýstav

v

ých

lyfunkčn
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tov
objek
bytov
ane
vrát

oslanci rozhodli o vypísaní súťaží, ktorých
cieľom je predaj pozemkov.

» Na predaj je pozemok na Kráľovskej ulici (bývalé záhradky), na ktorom pribudne polyfunkčná
výstavba, vrátane bytov. (hlasovanie H4)
» Ďalej je na predaj pozemok pri ČOV za železnicou smerom na Vlčany. Tento pozemok je
určený na vybudovanie priemyselného areálu.
(hlasovanie H5)
» Na predaj je aj pozemok za kaštieľom, taktiež
za účelom výstavby polyfunkčného objektu.
(hlasovanie H6)

Dotácia na vyčistenie
medzihrádzového priestoru

M

estské zastupiteľstvo schválilo dotáciu
vo výške 100 000,- Sk, na predložený
projekt pre Neštátne lesy, Pozemkové spoločen-

Pribudnú
hrobové miesta

P

oslanci schválili zbúranie objektu bývalej
márnice a využitie plochy na vytvorenie
nových hrobových miest a miest pre ukladanie
urien. (hlasovanie H7)

Parkovanie pre OSS

M

estské zastupiteľstvo schválilo predaj
pozemku na Okružnej ulici o výmere
cca 377 m2 (pri priestoroch organizácie sociálnej
starostlivosti) za účelom vybudovania parkoviska
pre potreby súkromnej spoločnosti a vybudovanie parkovacích miest pre potreby organizácie sociálnej starostlivosti. (hlasovanie H10)

stvo Urbariát Šaľa, za účelom vyčistenia medzihrádzového priestoru. (hlasovanie H8)

Dotácia na pomoc
drogovo-závislým

M

estské zastupiteľstvo schválilo dotáciu
vo výške 15 190,- Sk pre Informačné centrum mládeže Šaľa (ICM) na realizáciu
projektu „Krok vpred Šaľa“, ktorý bude v spolupráci s ICM realizovať občianske združenie
STORM pri UKF v Nitre. Ide o pomoc drogovo
závislým na území mesta. (hlasovanie H9)

Vstup do ZMOS

P

oslanci odsúhlasili vstup do Regionálneho
združenia ZMOS regiónov bývalého okresu Galanta (Galanta, Šaľa, Sereď, Sládkovičovo
a priľahlé obce). (hlasovanie H11)
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informujeme

Voda v takmer všetkých
artézkach je pitná

Z

ačiatkom leta boli na základe objednávky mesta Šaľa vykonané analýzy 5–ich prevádzkovaných artézskych studní na území mesta. Išlo o artézsku studňu na ul. Hviezdoslavovej, Hornej, Vlčanskej,
na Nám. Sv. Trojice a vo Veči – na Pribinovom námestí. Odber a následnú analýzu zabezpečoval Regio
nálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre.
Na základe obdržaných výsledkov Vám oznamuje
me, že voda vo všetkých uvedených studniach vyho
vuje v stanovených ukazovateľoch požiadavkám
Nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustano
vujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
a teda je možné ich využívať ako doplnkový zdroj
pitnej vody.
Toto odporúčanie sa netýka artézskej studne na

rohu ulíc Školská a Záhradnícka (pri bývalom klube
Alfa), ktorá naďalej vykazuje zvýšený obsah ukazovateľa „arzén“, o čom ste boli už v uplynulých rokoch
informovaní.
Z uvedených analyzovaných vzoriek vôd boli síce
mierne prekročené v 2 prípadoch (studňa na Nám.
Sv. Trojice a na Ul. Vlčanskej) niektoré chemické
ukazovatele kvality (železo, mangán a farba), tieto ale
nepredstavujú zdravotné riziko. Z toho dôvodu boli
uvedeným úradom vyhodnotené ako „vyhovujúce“.
V tomto roku boli analýzy rozšírené o stanovenie ďalších ukazovateľov a to: vápnik, horčík, celková tvrdosť (Ca+Mg) a arzén. Kompletné výsledky
sú k nahliadnutiu na stránke mesta v časti „Životné
prostredie – Voda“.
MsÚ Šaľa, OTČ, referát ŽP

Mesto Šaľa vyhlásilo obchodné verejné súťaže
o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov:
» za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici. Predmetom obchodnej
verejnej súťaže je predloženie ponuky na kúpu
pozemku v lokalite na Kráľovskej ul. o celkovej
výmere cca 7530 m2, za účelom realizácie bytovej
zástavby s polyfunkciou. Z východnej strany záujmový pozemok ohraničuje areál nemocnice s poliklinikou, z južnej obslužná komunikácia J. Feketeházyho, zo západnej strany cestná komunikácia
na Kráľovskej ul. a zo severnej hranice pozemky
v súkromnom vlastníctve.
» na Ul. P.Pázmaňa v Šali, časť parc.č. 6/1, za účelom
výstavby polyfunkčného objektu s doplnkovou
funkciou občianskej vybavenosti. Zo severovýchodnej strany susedí s areálom Vodárenskej spo-

ločnosti, a.s., z juhovýchodnej ho ohraničuje oplotenie areálu Gymnázia a amfiteátra – letného kina,
na juhozápade je vymedzené historickou budovou
kaštieľa a na severozápade chodníkom a cestnou
komunikáciou na Ul. P. Pázmaňa. V súčasnosti je
uvedené územie nezastavané a využíva sa ako parčík, resp. zelená plocha.
» Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predlože
nie ponuky na kúpu pozemkov v k.ú. Šaľa v lokalite pri ČOV o celkovej rozlohe 23 357 m2, za účelom realizácie priemyselného areálu. Pozemok sa
nachádza v Šali za rampami smerom na Vlčany.
Viac na www.sala.sk, alebo na mestskom úrade.
jm

POZVÁNKA
Pozývame vás na stretnutie s vedením mesta

esto Šaľa opäť sprístupnilo skateboardovú
dráhu pre záujemcov netradičných športov. U-rampa s ostatným príslušenstvom je pre verejnosť k dispozícii v areáli Mestskej športovej haly
v Šali na Hornej ulici. Záujemcovia o využitie skateboardového cvičiska majú možnosť venovať sa
svojmu obľúbenému športu denne od 9.00 hod do
20.00 hod vrátane soboty a nedele. Vstup je bezplatný a na vlastnú zodpovednosť.

Pozemky na predaj

a poslancami zastupiteľstva.
24. september
18.00
dom kultúry Veča
» Šaľa 1. október
18.00
zasadačka mestského úradu
Téma: Optimalizácia siete škôl (diskusia).
» Veča

Skateboardová
dráha

M
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výberové konania
Výberové konanie
Mesto Šaľa
zastúpené štatutárnym orgánom, primátorom mesta, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa Materskej školy, P. J. Šafárika č. 2, Šaľa.
Kvalifikačné predpoklady:
» vzdelanie podľa Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z.
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov
» najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Iné požiadavky:
návrh koncepcie rozvoja materskej školy
znalosť príslušnej legislatívy
komunikatívnosť
organizačné schopnosti
občianska bezúhonnosť (odpis registra trestov nie
starší ako 3. mesiace)
» osobnostné a morálne predpoklady
»
»
»
»
»
»

Prihlášky do výberového konania spolu s overenými dokladmi o nadobudnutom vzdelaní, profesijným životopisom a potvrdením o dĺžke odbornej praxe, odpisom registra trestov, návrhom koncepcie rozvoja materskej školy a súhlasom na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v zmysle neskorších predpisov) je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové
konanie MŠ“ najneskôr do 16. 8. 2007 do 15.00 h na adresu:
Mestský úrad, personálny referát, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa

Výberové konanie:
MESTO ŠAĽA
zastúpené štatutárnym orgánom primátorom mesta v súvislosti s vytvorením
komisie architektúry, ako poradného orgánu primátora mesta,
vypisuje výberové konanie na obsadenie členov komisie v min. počte 3 architekti.
»
»
»
»

Požadované kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore architektúry
min. 3 roky praxe
skúsenosti v oblasti urbanizmu
odborná spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územno–plánovacej dokumentácie – vítaná

Termín uzávierky prihlášok: 31. augusta 2007 do 14.00 h
Bližšie informácie k činnosti komisie Vám budú podané
na tel. č.: 031/7702351, mobil: 0911 362 320, e–mail: primator@sala.sk
Prihlášku vrátane písomného a telefonického kontaktu, fotokópiu dokladu o vzdelaní, súhlasom na použitie osobných údajov a stručným profesijným životopisom možno podať osobne alebo zaslať na adresu:
Mestský úrad 		
Zn. komisia
Námestie Sv. Trojice č. 7
927 15 Šaľa
Akceptované budú aj prihlášky zaslané e–mailom na vyššie uvedenú adresu.
Šaľa 3. 8. 2007						
							

Martin Alföldi
primátor mesta
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Amfiteáter

A

j na základe ankety na mestských stránkach
a ankety pomocou SMS správ, zostane zrejme amfiteáter na svojom mieste. V súčasnosti prebieha príprava návrhov architektonického riešenia
celého okolia amfiteátra. Cieľom je vytvoriť v danom
priestore zónu oddychu a dať vyniknúť kaštieľu.

Už bola odstránená plechová nadstavba na plote
a bude nasledovať posunutie oplotenia tak, aby mohol vyniknúť kaštieľ a aby sa uvoľnili priestory, ktoré
sú zbytočne priradené k amfiteátru. Návrhy riešení
budú predstavené verejnosti.

Z–TRAVEL s.r.o. cestovná agentúra
Hlavná 3, 927 00 Šaľa
e–mail: office@z–travel.net, www.z–travel.net
Tel.: 031 701 0971, 0903 890 241; fax: 031 770 2050
Cestujte s nami za slniečkom, morom, horami, či poznaním
do celého sveta za ceny ako pre Škótov aj v najvyššej sezóne

ŠIROKÁ LAST MINUTE PONUKA PONUKA
denne aktuálne, nové, výhodné od všetkých
slovenských, českých a rakúskych touroperátrov
Dovolenka u nás za tie isté ceny ako u touroperátorov
(organizátorov zájazdu) a na internete a k tomu
profesionálne poradenstvo:

Autokarové zájazdy – cena už vrátane dopravy a s polpenziou:
Bulharsko 7.191Sk, Grécko 12.584 Sk, Taliansko 10.990 Sk,
Chorvátsko 6.290 Sk
Letecké zájazdy: Bulharsko 4.990 Sk, Španielsko 16.680 Sk,
Korfu 6.999Sk, Egypt od 8.090Sk, Tunisko od 6.590Sk, Turecko
od 12.590Sk

Čistenie

P

ostupne budú z mesta miznúť rôzne pozostatky zariadení, ktoré sa kedysi využívali,
ale dnes sú už zničené a nepoužiteľné. Z tváre mesta
by tak mali zmiznúť torzá lavičiek a podobne.

Letenky do celého sveta za neuveriteľné ceny: napr. Rím od
66,–Sk
Autobusom po celej Európe výhodne a rýchlo
1–dňový zájazd do Schlosshofu v Rakúsku – jeden z najkrajších
rakúskych zámkov – termín: 1.9.2007, cena: 450 Sk (doprava,
sprievodca, poistenie)
Prekvapenie – darček pre stálych klientov
našej cestovnej agentúry
Tešíme sa na stretnutie s Vami

mesačník samosprávy mesta Šaľa


informujeme

Grantové programy:

„Zlepšujeme kvalitu života na sídliskách“

N

itrianska komunitná nadácia vyhlasuje
v rámci 2. ročníka projektu „Aby ľudia
ľuďom pomáhali“ špeciálny grantový program
„Zlepšujeme kvalitu života na sídliskách“.
Téma projektov sa môže týkať širokého spektra
aktivít realizovaných na sídliskách zameraných

„Pomôžeme“

N

adácia Tatra banky a Združenie miest a obcí
Slovenska chcú pomôcť ľuďom v núdzi, do
ktorej sa dostali bez vlastného pričinenia. Nadácia Tatra banky finančne podporí ľudí, jednotlivcov, alebo inštitúcie (mimovládne organizácie, obce, školy...), ktorí sa bez vlastného pričinenia ocitli

na zlepšenie životného prostredia, komunitné
centrá, realizáciu kultúrnych podujatí, vybudovanie nových a rekonštrukciu existujúcich oddy
chových zón... Dôležitým kritériom pre výber pro
jektov bude podiel dobrovoľnej práce a zapojenie
obyvateľov sídlisk do ich realizácie.

v núdzovej, kritickej situácii. Ľudí, ktorí boli postihnutí katastrofou...
» prírodnou (povodeň, víchrica, zemetrasenie,
a pod.)
» spoločenskou (vojnový konflikt, krádež...)
» civilizačnou (požiar, epidemiologické ochorenie...)

Viac o grantoch na ww.sala.sk

Kritickým objektívom

Veterný park
Šaľa – Močenok

D

Tento basketbalový kôš vydržal iba pár dni...

ňa 01. 08. 2007 bol Mestu Šaľa doručený
„Rozsah hodnotenia a časový harmonogram (návrh)“, ktorý MŽP SR určilo pre navrhovanú činnosť „Veterný park Šaľa – Močenok“.
Rokovanie o určení rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu sa uskutočnilo na MŽP
SR dňa 20. 07. 2007 aj za prítomnosti zástupcu
Mesta Šaľa.
Podľa § 30 ods. 4 zák.č. 24/2006 Z. z. môže
verejnosť, dotknutá obec predložiť pripomienky
k rozsahu hodnotenia MŽP SR do 10 dní od jeho
zverejnenia.
Celý materiál je na stránke mesta
www.sala.sk
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SMS Centrum

Chcete vedieť, čo sa deje v Šali?
Odoberajte SMS správy o dianí v meste

SMS Centrum
» dozviete sa o kultúrnych a spoločenských akciách v meste
» dozviete sa o dianí v meste
» môžte sa mesta opýtať na čokoľvek
» môžte sa zúčastniť ankiet
SMS centrum je služba, ktorá umožňuje obojsmernú komunikáciu medzi občanmi a samosprá
vou mesta. Občania môžu SMS Centrum použiť
najmä na kladenie otázok mestu a poslancom.
Naopak mesto a poslanci ho môžu využiť na infor
movanie občanov o chystaných akciách rôzneho
druhu. A na získavanie spätnej väzby, čiže na ro
benie prieskumov a ankiet. Služby SMS Centra
už využíva viac ako 100 občanov Šale. Mesto Šaľa
bude využívať SMS Centrum s tým, že jeho financovanie na tento rok je zabezpečené zo sponzorských zdrojov.
» Koľko a kedy?
Predpokladáme, že dostanete maximálne 15
správ za mesiac. Určite ich nebudeme posielať
pred 9.00 ráno a po 19.00 večer. Budeme prefero
vať popoludňajšie hodiny. Z posielania SMS správ
sme vylúčili aj nedeľu a sviatky.
» Ako sa prihlásiť do SMS Centra
Prihlásenie je veľmi jednoduché a bude Vás
stáť iba jednu SMS–ku.
Stačí, ak pošlete SMS správu na číslo 0911 117
127. V texte správy uveďte typ informácií, o ktoré
máte záujem:
A – chcete sa zúčastňovať ankiet a prieskumov
M – správy o dianí v meste (zastupiteľstvo a podobne)
P – správy od politických strán
K – správy o kultúrnych podujatiach
S – správy o spoločenských podujatiach
Z – správy od ďalších občianskych združení, neziskových organizácií a nadácií
V – všetky správy
Vxy – váš vek
Gmz – pohlavie
Odhlásiť sa z SMS Centra je taktiež jednoduché. Na to isté číslo pošlite správu Stop.

Príklad SMS správy, ktorou sa môžte prihlásiť
k odberu informácií:
A M P K V37 Gm
(muž vo veku 37 rokov chce odoberať správy
o meste, politických stranách, kultúre a chce sa
zúčastňovať ankiet).
» Čo Vás to bude stáť?
Zaplatíte iba za jednu registračnú SMS–ku vášmu mobilnému operátorovi podľa jeho cenníka
(cca 2 Sk). Potom už neplatíte nič s výnimkou, ak
sa zúčastníte Ankety a odpoviete nám na otázku
– v tom prípade opäť platíte iba operátorovi bežnú cenu za SMS správu.
jm
Príklady SMS správ, ktoré sme v posledných
dňoch odoslali:
» 16.7.–20.7. od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00
hod. Tyzden detskej radosti – sutaze, hry, zabava pre deti. SD Veca, vstup zdarma. SMS Centrum.
» Pozvanka: koncert (etno, rock) na namesti v Sali
v sobotu 14.7. od 19.00 hod. SMS Centrum.
» Anketa : suhlasite s premiestnenim amfiteatra?
ANO–NIE. SMS Centrum.
» Pozyvame Vas na otvaranie Vahu. Zajtra,
7.7.2007 na plazi na pravej strane Vahu pod
schodami. Od 13.00 do 18.00 detske sutaze. Od
17.00 do 24.00 koncert kapiel, obcerstvenie: pivo, gulas, klobasa...SMS Centrum.

Upozornenie

pre neziskové organizácie a politické strany

N

a internetovej stránke mesta Šaľa (www.
sala.sk) je vytvorený priestor pre politické strany, neziskové organizácie (občianske
združenia, nadácie...) pôsobiace na území mesta.
V prípade záujmu nás kontaktujte na:
jozef.meciar@sala.sk,
0911 787 936.

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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K 15. výročiu zľava od 35%
na nový 6-komorový profil LUXURY!

RK-TRADING, Ing. Roman Kabina
autorizované zastúpenie INCON
Kancelária: Štúrova 1 (budova POŠTY)
Mobil: 0905/601186
Cenové kalkulácie:
Tel/fax: 031/7707704 (12.oo-16.oo hod.)
e-mail: sala@incon.sk,
rkabina@salamon.sk

júl/august 2007
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Šaľa získala najvyšší
rating
v hodnotení HESO-Regióny za 2. Štvrťrok 2007

V

ysoko ohodnotené boli „Zásady informovania občanov mesta“, ktoré schválilo
mestské zastupiteľstvo. Výsledok je pre Šaľu povzbudením a veríme, že uznanie získajú aj ďalšie
opatrenia, ktoré mesto chystá. Zároveň veríme,

že cestou otvaránia samosprávy sa vydajú ďalšie
mestá a obce. Hodnotenie HESO regióny organizuje ekonomický inštitút INEKO a jeho cieľom je
mapovať rozhodnutia samospráv a hodnotiť ich.
Jozef Mečiar

Čo je HESO–Regióny?
Od roku 2002 vydáva inštitút INEKO hodnotenie
HESO–regióny (hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení), v ktorom posudzuje rozhodnutia samospráv na Slovensku. Hodnotenie robí hodnotiaca
komisia, ktorá jednotlivé opatrenia boduje. Ak komisia považuje opatrenia za zlé, prideľuje záporné body
(viď opatrenie č. 16 v Komárne). Viac o hodnotení
nájdete na www.ineko.sk.
Mesto Šaľa sa v hodnotení objavilo už tretíkrát.
V poslednom štvrťroku 2006 skončila Šaľa na treťom
mieste, keď komisia pozitívne ohodnotila rozhod-

nutie mesta zbierať nebezpečný odpad od občanov
zdarma. Po prvýkrát sa mesto v hodnotení objavilo v druhom štvrťroku 2005, keď komisia negatívne
ohodnotila projekt tzv. Outsourcingu a zaradila ho
medzi opatrenia zlé.
Kto je INEKO?
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, renomovaná a mienkotvorná mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne
reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého
pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. V čele stojí známy ekonóm Eugen Jurzyca.

Komisia hodnotiteľov v tomto štvrťroku:
Vladimír Benč, analytik, Spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov
Jozef Čavojec, redaktor denníka SME, Bratislava
Richard Drutarovský, analytik, mediátor, Prešov
Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance, Praha, Česká republika
Juraj Fekete, riaditeľ, Peter Dóka, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
Michal Horváth, ekonóm, University of St.Andrews
Eugen Jurzyca, riaditeľ, INEKO, Bratislava
Vojtech Koleják, riaditeľ, Nemocnica s poliklinikou, Trstená
Tomáš Kramár, občiansky aktivista, Oživení, Praha, Česká republika
Juraj Mesík, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica (momentálne Svetová Banka, USA)
Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Vladimír Pirošík, právnik a občiansky aktivista, Banská Bystrica
Ján Podmanický, primátor, Partizánske
Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
Dušan Sloboda, analytik, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika, Bratislava
Martin Šuster, ekonóm, Národná Banka Slovenska, Bratislava
Ľubica Trubíniová, projektová manažérka BROZ, Bratislavské ochranárske regionálne združ., Bratislava
Ľuboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
Ivana Vrabcová, úverová analytička, Dexia banka Slovensko, Žilina
Daniela Zemanovičová, podpredsedníčka, Protimonopolný úrad, Bratislava
Jiří Životský, starosta, Sokolnice, Česká republika

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Šaľa uplatňuje progresívne zásady
informovania občanov
Charakteristika opatrenia
esto Šaľa schválilo zásady informovania,
ktoré stanovujú pravidlá komunikácie medzi mestskou samosprávou a občanmi. Informácie,
ktoré mesto na základe uvedených zásad zverejňuje
sú rozsiahlejšie, než sú požiadavky, ktoré na samosprávy kladie infozákon. Mesto aktívne zverejňuje
uzavreté zmluvy, došlé faktúry, dotácie poskytnuté
mestom, informácie o služobných cestách predstaviteľov samosprávy, čísla ich služobných telefónov
a účty za ne, ako aj ďalšie informácie, ako stav plnenia rozpočtu mesta a podobne. Navyše, automaticky
sú zverejňované všetky informácie, ktoré mesto poskytlo občanom na základe ich individuálnych otázok v rámci infozákona. Občania môžu žiadať o informácie prostredníctvom formulára umiestneného
na internetovej stránke mesta, ktorý je po vyplnení
automaticky odoslaný na mestský úrad.

M

Komentár
Členovia hodnotiacej komisie vysoko ocenili
predmetné opatrenie. Podľa názoru analytika Richarda Drutarovského je zverejňovanie informácií
dôležité pre kontrolu samospráv a obnovu dôvery
v zastupiteľskú demokraciu. Zároveň si však myslí,
že úspešná realizácia širokého zverejňovania informácií v Šali by mala byť iba akýmsi predskokanom
pred ďalším krokom, ktorým by malo byť zákonom
upravené podstatné rozšírenie množstva a kvality
povinne zverejňovaných informácií.
Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance (ČR) tiež ocenil prístup mesta a poukázal
na fakt, že v ČR bola snaha o zverejnenie uzatvorených zmlúv mestami a obcami odmietnutá s poukazom na obchodné tajomstvo. Vyjadril presvedčenie, že občan by mal dostať všetky informácie,
ktoré od samosprávy požaduje.

HESO-Regióny: apríl – jún 2007

Rating
[+300, -300]

1.

Šaľa uplatňuje progresívne zásady informovania občanov

186

2.

Bezplatná predškolská príprava rómskych detí v Liptovskom Mikuláši

175

3.

Rómovia v Raslaviciach vďačia separovaniu odpadu za čistejšiu osadu

172

4.

V Oščadnici komunikujú občania s obecným úradom aj prostredníctvom
virtuálnej nástenky

129

5.

Prievidza zvyšuje bezpečnosť chodcov na priechodoch

128

6.

Liptovský Mikuláš zriadil bezplatnú infolinku

111

7.

Trenčianske Teplice podpísali etický kódex

75

8.

Dolný Kubín má internet už aj v uliciach

74

9.

Nitra: na mestskom úrade otvorili mediačnú poradňu

72

10.

Ružomberok sa snaží riešiť otázku neplatičov za komunálny odpad

64

11.

Poriadni Tornaľčania majú zľavu na kultúru a jedlo

60

12.

Detva skupuje od majiteľov domy na predaj

45

13.

Posilňovňa je občanom k dispozícii zdarma

68

14.

Škola v Liptovskom Hrádku dohliada na poriadok prostredníctvom kamier

36

15.

V obciach pri Hurbanove chcú zriadiť posty dobrovoľných strážcov poriadku

34

16.

Komárno sa zbavilo už takmer troch stovák neplatičov, na úkor okolitých obcí

-102
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predstavujeme

Klub dôchodcov

Rozkvet na Kráľovskej ulici v Šali

O

tom, že aj stretávanie sa dôchodcov vo
svojom klube je zmysluplné, svedčí aj ich
„programový plán“ na každý rok.
Zameriavajú sa hlavne na sebarealizáciu, o čom
svedčia napr. výstavy ručných prác, veľkonočných
symbolov. No hlavnou ich činnosťou je práca v spevácko–recitačnom a dramatickom krúžku. Počas roka organizuje ich vedenie rôzne zdravotné prednášky
na témy: osteoporóza, diabetes, správna životospráva
a iné. Členovia klubu majú možnosť účasti na rôznych kultúrno–spoločenských akciách, či už divadelných predstaveniach, koncertoch, organizujú čajové

príležitosťou na regeneráciu síl našich dôchodcov.
Vianočnú atmosféru si pravidelne pripomínajú spevom vianočných kolied pri rozžiarenom stromčeku,
v krásne vyzdobenej spoločenskej miestnosti, samozrejme spievajú Tichá noc– Svätá noc. Pre mnohých
z nich, hlavne osamelých členov, sú to nezabudnuteľné chvíle strávené v našom klube. Nezabúdajú počas
sviatkov ani na tých, ktorí už nie sú sebestační a navštevujú ich v Domove dôchodcov na Nešporovej
ulici s pekným kultúrnym programom a drobnými
darčekmi. Stretnú sa aj posledný deň v roku, pri silvestrovskom programe a prianím všetkého dobrého

Členovia KD na rekreácii v roku 2006 na Hronci

Oslava jubilantov.

popoludnia, návštevy termálnych kúpalísk alebo rekreácií v rámci Slovenskej republiky. Najväčšiu časť
roka predsa len strávia vo svojom klube. Za najlepšie
vydarenú akciu považujú karneval, ktorý uskutočnili
počas fašiangového obdobia, keď si pripomenuli tieto
časy z minulosti. Členovia si pripravili vtipné masky,
no nechýbal aj obecný hlásnik, ktorý bol v dávnej dobe dôležitým človekom na dedine – čiže predstavoval
strážnika ohňa, hlásateľa presného času a ostatných
dôležitých udalostí. Nechýbalo na karnevale menu
ako šišky a guláš.
Ďalšou ich tradíciou je stavanie mája za spevu, tanca a živej hudby pánov Mikuša a Kuželu. Každoročne
sa zúčastňujú osláv poriadaných mestským úradom
t.j. dňa matiek v dome kultúry. Odmenené babičky
karafiátom a pestrým kultúrnym programom žiaria
šťastím. Nezabúdajú ani na svojich jubilantov, mesiac
úcty k starším. Organizujú Katarínsku zábavu spojenú s predajom tomboly. Býva vždy dobrá nálada,
nakoľko humorný program organizátorov je ozaj

Karnevalová zábava.
navzájom zhodnotia ich celoročnú činnosť a dávajú
si ďalšie predsavzatia a to také, ktoré ako dobrý kolektív s dobrými organizátormi vedia potom aj naplniť. Sú vďační za toto všetko aj pracovníkom organizácie sociálnej starostlivosti na čele s jej riaditeľom
Dr. Ľuborom Gálom.
Anna Filová,
predsedníčka klubu dôchodcov č. 2

mesačník samosprávy mesta Šaľa
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Pohotovosť
lekární
» 01.08.-05.08
Coopex – Med, Nemocničná 1
(tel.: 031/7707190)
» 06.08.-12.08.
Alia, Budovateľská
(tel.: 031/7702361)
» 13.08.-19.08.
Medi – Tília, Nemocničná 8
(tel.: 031/7805094)
» 20.08.-26.08.
Mestská lekáreň, Hlavná 14
(tel.: 031/7707034)
» 27.08.-31.08.
Dalen, Štúrova
(tel.: 031/7707110)

prerušená
dodávka
tepla

MET Šaľa spol. s r.o. z dôvodu plánovaných
odstávkových prác na tepelných zdrojoch CK
31, CK 34 a primárnych rozvodoch oznamuje,
že v roku 2007 bude prerušená dodávka tepla
v nevyhnutnom rozsahu nasledovne:
CK 31 – 06.–08. 08. 2007
CK 34 – 20.–22. 08. 2007
Po ukončení plánovaných odstávkových
prác bude dodávka tepla neodkladne obnovená
podľa zmluvne dohodnutých podmienok.
Kolektív MET Šaľa spol. sr.o.

Ponúkame pracovné miesta vo výrobe
krytov na mobilné telefóny
v Maćarsku- Komárom
Popis pracovného miesta:
x

Práca na linke v sede

x
x

Výroba krytov na mobilné telefóny
Práca na 12 h zmeny ( víkendy volné)

x

Doprava každý deĖ zadarmo

Volajte – Mailujte - Navštívte nás osobne v Šali
P.PázmáĖa 51/19, budova daĖového úradu
Tel: 031/7715612 Fax: 031/7715613
Mob : 0902/930460, 0902/930435, 0902/930480
0902/930470, 0918/672157, 0905/171679
Sme tu pre Vás : PONDELOK - PIATOK
( 8:00 – 12.00 a 13:00 – 16:00)
Web.: www.agenturayutex.sk
agenturayutex@agenturayutex.sk turkei@stonline.sk

Mzdové ohodnotenie : 70,- Sk - þistá mzda

+ príplatky na noþné zmeny

Bonus za dochádzku !!!

Strava zabezpeþená v závodnej jedálni !!!!

Poboþka:
KmeĢková 4 , 949 01 NITRA

Tel.: 0905/382 452 , 0902/930415 , 037/7722366:

e-mail : agenturayutex@mail.t-com.sk

Doprava, ubytovanie zadarmo !!
Nástup ihneć !!!!!

júl/august 2007
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školstvo

Koncepcia rozvoja
školstva v Šali
Pracovný návrh pripravený

S

amosprávy obcí a miest sa stali zriaďovateľmi
škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti. Z tejto funkcie im vyplýva dôležitá úloha: vytvárať
podmienky pre kvalitný výchovno–vzdelávací proces
v školách. Presunom kompetencií v oblasti školstva si
mesto plní nielen svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo záväzných právnych noriem, ale má predovšetkým slúžiť občanom – ich potrebám a záujmom.
Zo zákona je stanovené, že s finančnými prostriedkami, ktoré štát poskytuje obciam a mestám v oblasti
školstva, musia mestá a obce nakladať hospodárne,
účinne a efektívne. Pri prevádzkovaní nepotrebných
objektov to nie je možné. Je nevyhnutné zvážiť, ktoré budovy a zariadenia mesto potrebuje na činnosti,
ktoré zabezpečuje v oblasti školstva. Populačný pokles spôsobuje problémy s využiteľnosťou súčasných
kapacít v školách a školských zariadeniach. Preto by
si malo mesto určiť akým spôsobom, v akých a koľkých budovách, s akým majetkom, akými ľudskými
zdrojmi atď., dosiahne to, čo musí, čo môže a čo chce
v oblasti školstva urobiť pre svojich občanov.
Koncepcia rozvoja školstva v Šali do roku 2015 by
mal byť dokument, ktorý ukazuje ako túto úlohu splniť. Michal Vrbovský, vedúci spoločného školského
úradu a Rudolf Kuklovský vedúci odboru školstva,
sociálnych vecí kultúry, využijúc aj námety zo škôl
a školských zariadení spracovali pracovný návrh
koncepcie. Rámcový návrh bol prerokovaný v Komisii školstva, kultúry a ZPOZ, v Mestskej školskej rade
a na pracovnom stretnutí riaditeľov škôl a školských
zariadení.
Z ekonomického auditu, ktorý je súčasťou koncepcie a jedným zo základných východísk pre splnenie koncepčných zámerov vyplýva:
Demografický vývoj ukazuje pokles počtu žiakov
v ZŠ v meste od školského roka 2007/2008 do 2014/
2015 o 507 žiakov. Od roku 2002/2003 dokonca o 1
107 žiakov.
Na základe normatívneho financovania na žiaka
podľa výšky normatívu v roku 2007, činí zníženie
počtu o 507 žiakov vo finančnom vyjadrení na osobné náklady (mzdy zamestnancov ZŠ) zníženia o 10,4

mil. Sk čo je mzda cca 30 zamestnancov a prevádzkových nákladoch 2,7 mil. Sk, t.j. celoročná výška prevádzkových nákladov ZŠ Krátka.
Neadekvátne k poklesu počtu žiakov a teda aj znižovaniu prostriedkov na mzdy znižujú riaditelia škôl
počty zamestnancov a počet tried. Znižuje sa naplnenosť tried. Za posledných 5 rokov sa znížil priemer
počtu žiakov na triedu z 25,1 na 21,4 čo je na hranici
ekonomickej efektívnosti.
Na školách je prebytok priestorov a kapacít, najmä
v mestskej časti Šaľa–Veča. V súčasnosti je optimálna
kapacita škôl o 495 žiakov vyššia ako je počet žiakov
(minimálne jedna škola, z toho v Šali–Veči o 394 žiakov). Ak by zostali všetky školy, v roku 2015 by bol
prebytok kapacít o 895 žiakov.
Prebytok priestorov znamená neefektívnu
prevádzku.
Ďalším negatívnym faktorom, vplývajúcim na hos
podárnosť prevádzky je technický stav budov, ktorý
je veľmi zlý. Toto konštatovanie sa týka aj materských
škôl. Pozitívnym príkladom je ZŠ Krátka, kde rekonštrukciou zameranou na energetické úspory ročne
ušetrí takmer 0,6 mil. Sk, nehovoriac o výraznom
zlepšení a estetizácii prostredia, čo sa nedá ani finančne vyčísliť.
Preto maximálnou snahou mesta je zlepšiť tento
stav prostriedkami z eurofondov.
V ekonomickom audite sa tiež konštatuje, že
vzhľadom na včasné riešenie problematiky školských
zariadení (zníženie počtu MŠ, ZUŠ, CVČ) nie sú
v tejto oblasti, okrem zlého technického stavu budov,
vážnejšie problémy.
Ekonomický audit obsahuje mnohé ďalšie údaje.
Mestské školstvo je zatiaľ finančne celkovo “sebestač
né“ ba môžeme konštatovať „prebytkové“, s výraz
nejšími rezervami v ekonomickej efektívnosti. Systémovým vonkajším riešením z pohľadu škôl je
optimalizácia siete škôl a školských zariadení a racionalizácia prevádzkovania rekonštrukciou školských
budov.
Z vnútorného hľadiska je to efektívne menežovanie škôl vrátane personálneho zabezpečenia.
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» Optimalizácia a racionalizácia by v prvej fáze
mala vyriešiť:
a) nedostatok v normatívnom finančnom zabezpečení najmä základných škôl v Šali–Veči, spôsobený
výrazným poklesom počtu žiakov, kde je zároveň
výrazný prebytok kapacít
b) neuspokojivé priestorové podmienky ZŠ s MŠ
s VVJM
c) využitie priestorov v ZŠ Horná ul. pre potreby susednej MŠ Nešporova. Priestory terajšej MŠ Nešporova sa využijú pre rozšírenie domova dôchodcov.
Je viacero variantov riešení počnúc ekonomicky
najvýhodnejšími po menej výhodné. Bude nutné
zvážiť aj ďalšie aspekty.
Veľmi dôležitým činiteľom je hospodárne a efektívne riadenie škôl, kde treba uprednostniť systémové
riešenia.

Problém nie je šaliansky, je celoslovenský. Niekde
sa s ním vysporiadali (Topolčany, Trenčín, Čadca,
Košice...), niekde sa pripravujú na riešenie. Závisí od
„dozretia“ problému. V Šali ten čas nastal. Takmer
všade to bol a je boj medzi celomestskými, skupinovými a osobnými záujmami. Je to otázka financií
a ich efektívneho využitia v daných podmienkach.
Najhoršie je, keď zostáva bokom nárok detí na lepšie podmienky, kvalitnejších učiteľov. Už teraz sa vypúšťajú rôzne katastrofické „balóniky“, vyrábajú sa
umelé problémy. Pravdepodobne sa do problematiky
budú vnášať emócie, manipulovať s mienkou rodičov, posielať petície. Rozhodnutie a zodpovednosť je
v rukách poslancov.
Michal Vrbovský
Poznámka redakcie: návrh koncepcie školstva vrátane návrhu optimalizácie siete nájdete v druhej polovici augusta na www.sala.sk

Prečo nemajú na niektorých ZŠ
zamestnanci osobné príplatky?

K

oľko finančných prostriedkov dostane škola
na mzdy závisí predovšetkým od počtu žiakov. Ak klesá počet žiakov, priamo úmerne klesá výška finančných prostriedkov na mzdy.
Už dnes niektoré školy, kde výrazne poklesol počet žiakov majú problémy vykryť z normatívnych
prostriedkov na mzdy nárokové zložky platu. Obmedzili na minimum vyplácanie osobných príplatkov
a odmien, keďže adekvátne k zníženiu počtu žiakov
neznížili počet zamestnancov. Má to aj svoje objektívne príčiny v tom, že MŠ SR zmenilo pravidlá financovania k 1. 1. 2007, uprostred školského roka.
Z neho vyplynul negatívny dopad na rozpočet školstva o 3,2 mil. Sk. Mesto po minulé roky prostredníctvom Spoločného školského úradu získalo pre školy
v rámci dohodovacieho konania navýšenie prostriedkov (v roku 2006 o 3,8 mil. Sk), z ktorých sa na uvedených školách kompenzoval nedostatok normatívnych prostriedkov na mzdy. V tomto roku, napriek
prísľubom kompenzovať zmenu pravidiel financovania, MŠ SR tak neuskutočnilo (MŠ SR dofinancovalo súkromné ZUŠ a školské zariadenia obciam).
Tým by sa dal odôvodniť výpadok v I. polroku 2007.
Mesto však dosiahlo navýšenie rozpočtu pre ZŠ o 1,1
mil Sk od 1. 6. 2007. Je to vďaka dôslednej a včasnej kontrole, ktorú realizoval Spoločný školský úrad.

Išlo o údaje pre financovanie, ktoré posielali ZŠ na
MŠ SR prostredníctvom KŠÚ a ktoré okrem ZŠ s MŠ
s VVJM uviedli ostatné školy nesprávne. Na základe
uvedenej kontroly, požiadalo mesto v dohodovacom
konaní MŠ SR o nápravu. Požiadavka bola akceptovaná s uvedeným výsledkom. O tom, či učitelia budú
mať osobné príplatky a odmeny v II. polroku resp. v I.
polroku 2008 rozhoduje v značnej miere personálna
politika riaditeľa školy. Základom má byť ekonomická analýza, z ktorej by sa mal odvíjať počet zamestnancov, pre ktorých má škola na základe normatívu
rozpočtované mzdy. V prípade prezamestnanosti je
potrebné adekvátne zníženie počtu zamestnancov.
Ďalším krokom je vhodná voľba variantu učebného
plánu, počtu delených hodín, povinne voliteľných
predmetov a nepovinných predmetov. Je to v plnej
právomoci a zodpovednosti riaditeľov škôl. Spoločný
školský úrad v spolupráci s útvarom hlavného kontrolóra posúdi v súlade so zákonom č. 596/2003 hospodárnosť a efektívnosť uvedeného postupu..
Do budúcna je nutné systémové riešenie v podobe
optimalizácie siete škôl a racionalizácie prevádzky,
vrátane personálneho zabezpečenia.
Michal Vrbovský
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Mestská polícia upozorňuje
„Niet inej účinnejšej cesty ako bojovať s drogami, ako
dať človeku vysoké etické ciele a úlohy, ktoré môžu vyplniť
jeho život, a ktoré dajú jeho životu potrebný zmysel.“
(Z prehlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie)
„Nie je tragédiou zriecť sa v živote alkoholu.
Tragédiou je zriecť sa v alkohole života.“
(heslo k 500. stretnutiu bratislavského A – klubu)

M

sP v Šali upozorňuje občanov a majiteľov reštauračných zariadení, že počas prázdnin bude vo
zvýšenej miere kontrolovať podávanie alkoholu osobám
mladším ako 18 rokov. Uvedené kontroly bude MsP
v Šali vykonávať samostatne ako aj v spolupráci s OO–
PZ Šaľa a s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
Priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom
a inými toxikomániami (Zákon SNR č.372/1990 Zb) sa
dopustí ten, kto:
a) predá, podá alebo inak umožní požitie alkoholických
nápojov osobe zjavne ovplyvnenej alkoholickým nápojom alebo inou návykovou látkou, osobe mladšej
ako 18 rokov alebo osobe o ktorej vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej by
mohla ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok
b) úmyselne umožňuje požívať alkoholický nápoj alebo
užívať iné návykové látky osobe mladšej ako 18 rokov,
ak tým ohrozuje jej telesný alebo mravný vývoj.
Podávaním alkoholu mladistvým dochádza k porušovaniu zákonov:

» č. 219/1996 Z. z o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
» č. 300/2005 Zb. – Trestný zákon
» č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Dnešný svet je doslova zamorený drogami. Veľký
problém tvoria aj takzvané „povolené“ drogy, medzi kto
ré patrí aj alkohol. Neustále sa znižuje veková hranica
prvého kontaktu s drogou, na čo dopláca najmä mladá generácia, ktorá má takmer neobmedzený prístup
k rôznym drogám. Alkohol je z historického hľadiska
veľmi starou drogou a jednou z najrozšírenejších drog
na svete. Je to látka s prevažne tlmiacimi účinkami. Názov alkohol pochádza z arabčiny al koh´ l a znamenal
jemne rozptýlenú látku. Človek, ktorý nie je závislý od
alkoholu ho zvyčajne pije z troch dôvodov: zo smädu,
pre chuť alebo zo spoločenského zvyku. Ak alkoholické
nápoje začne človek uprednostňovať pred ostatnými nápojmi pre jeho drogový účinok, je to začiatok budovania
závislosti.
Už v malom množstve sú zjavné jeho účinky na rýchlosti reakcií, koordinácií pohybov, úsudku, rozhodovaní.
V psychickej sfére alkohol odstraňuje zábrany, čo prispieva k všeobecne rozšírenej domnienke, že podporuje
sexuálne funkcie. Opak však je pravdou. Odstránenie
zábran môže viesť k veselšej atmosfére v spoločnosti, kde
sa pije alkohol, pretože je zbavená záťaži etikety. Uvoľnenie zábran môže viesť k vzrušeným emocionálnym
prejavom, vandalizmu, agresivite, ktorá sa môže prejaviť

Mestská polícia Šaľa
» Dňa 01.06.2007 o 14.15 hod sa 13–ročná Dž.S.
pokúsila o drobnú krádež v HM TESCO. Keďže išlo o osobu maloletú, táto bola odovzdaná
matke, s ktorou bol vedený pohovor.
» Dňa 01.06.2007 o 23.00 hod nám oznámili z chirurgického oddelenia NsP Šaľa, že je
u nich hospitalizovaný 19 – ročný M.J. , ktorého pri HM TESCO napadol neznámy páchateľ a spôsobil mu zlomeninu kľúčnej kosti a ďalšie
zranenia. Riešenie prípadu prevzalo OO PZ.
» Dňa 01.06.2007 o 23.25 hod 18–ročný J.P. poškodil artézku studňu na Vlčanskej ulici, pričom si privodil zranenie ruky. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá menovaného odviezla na ošetrenie do NsP Šaľa. Poškodená
studňa bola uvedená do pôvodného stavu.
» Dňa 11.06.2007 o 09.25 hod nám nahlásil pracovník taxi
služby p. M.B., že 43–ročná A. M., ktorá si ho objednala, javí známky psychickej poruchy a požitia väčšieho

množstva liekov. Hliadka MsP privolala sanitku ZZS,
ktorá menovanú previezla na psychiatrické vyšetrenie.
» Dňa 14.06.2007 o 14.05 nám 71–ročná K.I. oznámila,
že ju 13–ročný Š.S. na chodníku, na Nám. Sv. Trojice, obmedzil jazdou na bicykli a udrel ju papierovou
rúrkou. Hliadka menovaného zadržala na ulici Dolná.
Oznamovateľke sa ospravedlnil, ktorá na základe toho
odmietla ďalšie riešenie.
» Dňa 19.06.2007 o 19.58 hod. nás požiadalo OO PZ
o preverenie oznámenia, že neznáma žena zbila syna
A.D. Hliadka po príchode na miesto zistila, že išlo o 24–
ročnú T. B., ktorá chlapca udrela, nakoľko jej vulgárne
nadával. Vec riešená dohovorom.
» Dňa 20.06.2007 o 20.55 hod nám nahlásila 17–ročná
S. B., že ju fyzicky napadla 16–ročná D. Š. Po prevoze
do NsP bolo zistené, že napadnutá má zlomeninu nosa
s predpokladanou dobou liečenia 21 dní. Prípad prevzalo OOPZ.
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volajte bezplatne 159
v surových a krutých násilných činoch. Organizmus detí
a mládeže odbúrava alkohol pomalšie. I malé množstvo
alkoholu môže u detí vyvolať otravu. Závislosť na alkohole sa u detí a mládeži vytvára podstatne rýchlejšie. Čo
sa týka návykového potenciálu a rizík užívania alkoholu,
pohybuje sa v rovine tvrdých drog a je o to nebezpečnejší, že jeho užívanie je všeobecne tolerované.
Výchova detí v zmysle protidrogovej prevencie je
v podstate totožná s výchovou k zdravému životnému
štýlu. Rodičia by mali byť citliví na potreby svojich detí,
vytvárať im rodinné prostredie naplnené láskou, pochopením a pozornosťou súčasne s jasným stanovovaním
a dôsledným dodržiavaním presných hraníc, v rámci
ktorých dieťa vie, čo môže a čo nie. Rozumne stanovené
a jasné rodinné pravidlá sú základom pre pocit bezpečia a predvídateľnosti správania rodičov nielen u malých
detí, ale i u adolescentov. Nemenej dôležité je vytváranie
priestoru pre zrozumiteľnú komunikáciu s deťmi, na vyjadrovanie potrieb a názorov detí.
MsP žiada, aby si rodičia zistili, kde sa ich deti zabávajú, akým spôsobom a s kým. Nezaškodí si občas ich
aj preveriť. Keď sa niečo stane, už je bohužiaľ neskoro.
Polícia a ani škola nemôžu nahradiť rodinnú výchovu.
Tá v týchto prípadoch zohráva najväčšiu úlohu. Ani pre
políciu nie je príjemné „buzerovať“ mládež a zisťovať
požitie alkoholu, ale je vždy lepšie ich týmto spôsobom
odrádzať od alkoholu ako ich nachádzať v stave, keď je
už nevyhnutný lekár. Mali sme nejeden prípad, keď sme
priniesli rodičom domov dieťa, ktoré ledva stálo na nohách a rodičia namiesto vďaky len poznamenali, že by
sme si mali všímať radšej niečo iné. Pritom my sme ich

doniesli len domov alebo v horšom prípade do nemocnice s podozrením na otravu alkoholom. V minulosti
boli deti v podnapitom stave výnimkou. Alkohol sa dnes
príliš toleruje. Pritom je to návyková látka ako každá
iná. Viac benevolentní sú aj rodičia, ktorí vinu nevidia
vo svojom dieťati. Ak si vymyslí, že ho kamaráti opili
nasilu, radšej mu uveria, akoby sa mali trápiť. Potom je
každá snaha márna. Pre rodiča je to informácia, že niečo
nie je v poriadku a keď sa to opakuje, tak je najvyšší čas
vyhľadať pomoc odborníkov.
Bohužiaľ tieto prípady sa nám opakujú každý rok a aj
tento rok sme mali viaceré zistenia požitia alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov a tiež sme museli k nim
privolať aj rýchlu zdravotnú pomoc.
Polícia sa snaží eliminovať požívanie alkoholu mladistvými osvetou na školách a preventívno – bezpečnostnými akciami. V prípade zistenia porušovania
vyššie uvedených zákonov počas kontrol, súčinnosťou
kompetencií všetkých zúčastnených zložiek riešime
vzniknutú situáciu operatívne, na mieste a tým chceme
preventívne pôsobiť na povedomie ľudí a predvolaním
rodičov týchto detí na úrad práce, kde budú poučení
o porušení zákona. Periodickým vykonávaním kontrol
sa budeme snažiť o zvýšenie účinnosti prevencie. Pre
zvýšenie povedomia širokej verejnosti budeme zistené
výsledky medializovať.
Veríme, že kontroly vykonávané mestskou políciou
príslušníkmi PZ SR a sociálnymi pracovníkmi prispejú
k radikálnemu zníženiu počtu detí, požívajúcich alkohol, a tým ochránime ich telesný a mravný vývoj.
Mestská polícia Šaľa

» Dňa 20.06.2007 o 23.15 hod spozorovala hliadka MsP
počas motopatroly vozidlo, striebornú Octaviu, ako veľkou rýchlosťou vlečie na lane strieborný Peugeot. Hliadka podozrivé vozidlo sledovala v bezpečnej vzdialenosti.
Posádka vozidla spozorovala služobné vozidlo, na základe čoho odtrhla vlečné lano a veľkou rýchlosťou unikla.
Po ďalšom šetrení MsP sa zistilo, že vozidlo Peugeot bolo tú noc odcudzené.
» Dňa 25.06.2007 o 12.45 hod sa 10–ročný M.T. a 9–ročný K.H. kúpali vo fontáne na Nám.Sv.Trojice. Nakoľko
išlo o osoby maloleté, neboli ďalej riešené a boli z miesta
vykázané.
» Dňa 27.06.2007 o 21.40 hod jazdil 21–ročný D.K. s osobným motorovým vozidlom po pešej zóne. Hliadkou bol
spozorovaný a riešený v blokovom konaní pokutou vo
výške 200,– Sk.
» Dňa 28.06.2007 o 10.15 hod nám tel. oznámil 69–ročný
I.P., že pes 65–ročnej K.S., ktorý behal voľne po ulici ho

pohrýzol do nohy. Majiteľke psa bola uložená bloková
pokuta vo výške 1000,– Sk a pes bol označený za nebezpečného. Z MsÚ mu bola vydaná známka pre označenie
nebezpečného psa s číslom 001.
» Dňa 28.06.2007 o 13.15 hod nám nahlásil p. G., že na
ulici Feketeházyho sedia 3 mladiství na streche elektrickej rozvodovej skrine a popíjajú alkohol. Hliadka
na mieste zistila, že ide o 16–ročného F.T., 15–ročného
N. Cs. a 16–ročného M. Z. Alkoholické nápoje u týchto
osôb neboli zistené, boli riešení dohovorom a z miesta
vykázaní.
» Dňa 3.7.07 o 09.40 h. na ul. Okružnej zaisťovala hliadka MsP miesto samovraždy, ktorú spáchal obesením
v mieste bydliska 57–ročný I.B. zo Šale. Prípad rieši
OOPZ.
» Dňa 4.7.07 o 09.50 h. bol hliadkou MsP v reštaurácii Galvan na ul. Hlavnej zadržaný celoštátne hľadaný
Dokončenie na str. 20
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Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP Šaľa
Priestupok
VZN 3
VZN 7
VZN 8
VZN 14
VZN 16
VZN 35
PCO výjazd
§ 47
§ 49
§ 50
Zákazové značenia
§ 24
§ 30
315/96
Dopravné nehody
Trestné činy
Iné prípady
Spolu:
Blokové pokuty :

Názov priestupku
Obchodná a podnikateľská činnosť
O podm. predaja výrobkov a poskyt. služ. na trhoviskách
O udrž.všeobecnej čistote a tvorbe, ochrane a údržbe zelene
O státí voz. na park., odťah. voz. a odstraň.opustených voz.
O zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy
O podmienkach a podrobnostiach držania psov
Pult centralizovanej ochrany
Verejný poriadok
Občianske spolunažívanie
Proti majetku
Dopravné značky
Na úseku podnikania
Ochrana pred alkoholizmom a toxikomániou
O premávke na pozemných komunikáciách

jún
júl
4
1
1
1
13
15
10
2
20
7
106
80
69
64
23
17
22
36
12
10
1
1
4
1
1
1
1
11
6
11
53
52
348
329
21 pokút
11 pokút
6.500,3.700,Vypracovali: por. Ján Komjáthy, MPŠ Adriana Sedláková, odd. štatistiky a evidencie MsP v Šali

Mestská polícia Šaľa
»

»

»

»

31–ročný Š.K. z Kajalu. Osobu prevzalo ÚJKP OR PZ
Galanta.
Dňa 6.7.07 o 20.15 h. p. A. zo Šale telef. nahlásil, že mu
nezn. páchateľ poškodil pri cúvaní na parkovisku OMV
zn. Daewoo Tico na ul. SNP a následne z miesta ušiel.
Kamerovým systémom bolo zistené, že išlo o GA... značku. Prípad prevzalo ODI.
Dňa 6.7.07 o 03.30 h. rušil na ulici Hlavnej pod vplyvom alkoholu nočný kľud maloletý 14–ročný T.Ď. zo Šale. Hliadkou bol predvedený na základňu MsP, kde bola
privolaná RLP. S udalosťou oboznámená matka menovaného, ktorá sa dostavila na MsP a syna prevzala. Prípad rieši odbor soc. vecí.
Dňa 11.7.2007 o 18.10 h.nahlásil p K., že na ulici Hollého
zrazilo neznáme vozidlo maloleté dieťa a vodič z miesta
činu odišiel. Cez kamerový systém bolo spoznané vozidlo. Išlo o Mitsubishi, ktorého vodičom bol Ľ.Ž z Trnovca nad Váhom. Maloletý, 10–ročný J.P. zo Šale bol prevezený na lekárske ošetrenie. Vec rieši ODI OR PZ.
Dňa 13.7.2007 o 22.45 h. hliadka MsP spolu s odb. soc.
vecí vykonala dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu
u 16–ročnej S.N., zo Šale s výsledkom 0.98 promile. Prípad prevzal odbor soc. vecí.

» Dňa 15.7.2007 o 01.15 h.hliadka MsP počas motopatroly
spozorovala 26– ročného J.H. zo Šale, ako močí na budovu maďarskej školy. Menovaný bol vyriešený blokovou pokutou vo výške 200,–Sk.
» Dňa 16.7.2007 o 19.00 h. 21 –ročná E.Ü. zo Šale bodla
svoju matku 65–ročnú M.Ü. kuchynským nožom do
oblasti chrbta. Privolaná RZP. Prípad prevzalo OO PZ
Šaľa.
» Dňa 16.7.2007 o 22.05 h. sa 44–ročný L.S z Diakoviec,
ktorý pracoval ako strážnik v objekte firmy Zverex, pokúsil odcudziť z uvedenej firmy železný materiál, ktorý
mal naložený na prívesnom vozíku. So skutočnosťou
oboznámený majiteľ objektu. Vec prevzalo OO PZ Šaľa.
» Dňa 21.7.07 o 01.50 h. nám anonym telef. oznámil, že
na ul. Jazernej horí osobné motorové vozidlo. Hliadka
po príchode na mieste zistila, že ide o Ford Scorpio PK.
Privolaní PO požiar uhasili.
» Dňa 22.7.07 o 22.40 h. nám z OOPZ oznámili, že asi od
20.00 h. je nezvestná osoba mužského pohlavia vo veku
35– rokov z Dolného Kubína, ktorá sa bola kúpať v rieke
Váh. Hliadka MsP objavila telo vo vode asi 6 m od brehu. Privolaná hliadka OOPZ a hasiči, ktorí telo vytiahli
z vody.

mesačník samosprávy mesta Šaľa
20

šport
ŠPORTOVÁ MOZAIKA

Šalianski plavci
úspešní v Lige mládeže

P

lavci KŠP Tritón a Amfora Šaľa štartovali v Bratislave
na druhom kole celoslovenskej Ligy mládeže v plutvovom plávaní a plávaní pod vodou a svojimi výkonmi
opätovne potvrdili, že aj v tomto ročníku chcú najmä plavci
Tritónu „zabojovať“ o medailové umiestnenie. Dosť veľkým
handicapom najmä pre celkový bodový zisk šalianskych
plutvových plavcov Tritónu bola neúčasť 6–násobnej majsterky Slovenska Orsolyii Bondor a 4–násobného medailistu Martina Miku na tomto plaveckom zápolení. Napriek
tomu ich kolegovia zabojovali a podarilo sa im vybojovať
6 prvých miest (2 x Ivana Hanáková, 1x Barbora Pohlová,

Úspešní plaveckí reprezentanti Tritónu Šaľa.
Michaela Zušťáková, Michal Fülöp a štafeta v zložení: Zušťáková, Veronika Horňáková, Ema Lišková a Peter Takács).
Druhé miesto pre Tritón „vyplávali“ : Hanáková, Zušťáková,
Fülöp, Pohlová, Takács a štafeta v zložení: Fülöp, Hanáková, Matej Mišura a Roman Révay. Rovnaký počet 6 tretích
miest získali: 2 x Takács, 2 x Lišková, 1 x Pohlová a Fülöp,
čím zvýraznili bodový zisk pre vlastný klub. Úspechy šalianskeho plutvového plávania opätovne potvrdili už osvedčení
medailisti plavci Amfory Šaľa v najmladšej vekovej kategórii „E“, kde štartujú pretekári ročník 1996 a mladší. David
Starko vyhral dve plavecké disciplíny a jedno víťazstvo v tejto kategórii vyplával jeho oddielový kolega Rastislav Urban.
„K výborným výkonom našich plavcov,“ hovorí trénerka
KŠP Tritón Šaľa Eliška Barusová, „na bratislavských Pasienkoch prispeli tiež plaveckí elévi: Adam Bukor, Oliver Halász, Imrich Deák, Martin Marko, Tereza Holá,.... všetci 8–9
roční plavci, ktorí síce ešte nestáli na stupňoch víťazov, ale
v silnej konkurencii slovenských rovesníkov si dokázali vytvoriť osobné rekordy, čo je prísľubom do budúcna“. O náraste formy a stabilite výkonov šalianskych plavcov v druhom kole mládežníckej Ligy mládeže hovorí skutočnosť, že
v 13 prípadoch si dokázali zlepšiť svoje osobné rekordy.

Medzinárodný
futbalový Hobas cup

N

a futbalovom štadióne Slovan Duslo Šaľa sa uskutočnil medzinárodný futbalový turnaj – Hobas cup
hráčov narodených po 1. 1. 1997 a mladších, ktorý usporiadala firma Hobas v spolupráci s futbalovým klubom Slovan
Duslo Šaľa a na ktorom štartovalo 12 mužstiev z 8 európských štátov.
Skupina „A“: ŠAĽA „A“ – Velden (Rakúsko) 2:1, Sibiu
(Rumunsko) – Dabrowa Gornicza (Poľsko) 3:3, ŠAĽA „A“
– Sibiu 2:0, Velden – Gornicza 1:2, ŠAĽA „A“ – Gornicza
4:1, Velden – Sibiu 1:1. Poradie v skupine: 1. ŠAĽA „A“ 8:2
– 9 bodov, 2. Gornicza 6:8 – 4 body, 3. Sibiu 4:6 – 2 body, 4.
Velden 3:5 – 1 bod.
Skupina „B“: ŠAĽA „B“ – Ferlach „A“ (Rakúsko) 2:1,
Russe (Bulharsko) – Bled (Slovinsko) 1:3, ŠAĽA „B“ – Russe 3:6, Ferlach „A“ – Bled 1:5, ŠAĽA „B“ – Bled 1:1, Ferlach
„A“ – Russe 0:0. Poradie v skupine: 1. Bled 9:3 – 7 bodov,
2. Russe 7:6 – 4 body, 3. ŠAĽA „B“ 6:8 – 4 body, 4. Ferlach
„A“ 2:7 – 1 bod.
Skupina „C“: Uherské Hradiště – Ljubljana (Slovinsko)
1:1, Ferlach „B“ – Nyíregyháza 1:5, Uh. Hradiště – Ferlach
„B“ 1:0, Nyíregyháza – Ljubljana 2:0, Uh. Hradiště – Nyítegyháza 0:4, Ljubljana – Ferlach „B“ 3:2. Poradie v skupine:
1. Nyíregyháza 11:1 – 9 bodov, 2. Ljubljana 4:5 – 4 body, 3.
Uherské Hradiště 2:5 – 4 body, 4. Ferlach „B“ 3:9 – 0 bodov.
Na základe propozícií turnaja víťazné mužstvá zo skupín
sa prebojovali do finále a ostatné kolektívy hrali o konečné
umiestnenie v skupinách.
Skupina o 10. – 12. miesto: Velden – Ferlach „A 4:0,
Velden – Ferlach „B“ 1:1, Ferlach „A“ – Ferlach „B“ 0:2. Poradie: 10. Velden, 11. Ferlach „B“, 12. Ferlach „A“.
Skupina o 7. – 9. miesto: Sibiu – ŠAĽA „B“ 2:1, Uh.
Hradiště – ŠAĽA „B“ 4:0, Sibiu – Uh. Hradiště 1:2. Poradie: 7. Sibiu, 8. Uh. Hradiště, 9. ŠAĽA „B“.
Skupina o 4. – 6. miesto: Gornicza – Russe 1:3, Ljubljana
– Gornicza 1:0, Ljubljana – Russe 0:1. Poradie: 4. Russe, 5.
Ljubljana, 6. Gornicza.
Skupina o 1. – 3. miesto: ŠAĽA „A“ – Bled 2:0, Nyíregyháza – Bled 1:0, ŠAĽA – Nyíregyháza 1:2. Poradie: 1.
Nyíregyháza, 2. Duslo ŠAĽA „A“, 3. Bled.
Šalianske futbalové nádeje v „A“ mužstve , ktoré skončilo
na turnaji strieborné, reprezentovali pod vedením trénera
Z. Mojzesa a vedúcich M. Ďuriša a L. Račkoviča hráči: N.
Kubík, T. Šalata, T. Darázs, P. Kochan, D. Szalay, M. Kudry,
S. Ďuriš, J. Lavo, R. Franko, J. Porubský, D. Tóth, P. Goldberger a E. Račkovič.
Jozef Sklenár
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Z HÁDZANÁRSKEJ A FUTBALOVEJ KUCHYNE
FUTBAL
výsledkami, ale najmä s hrou a umiestnením našich
futbalistov v prelínacej súťaži v boji o postup do Corgoň ligy nevládla v minulom ročníku spokojnosť a je logické, že prišlo k zmenám nielen na trénerskom poste, ale aj
v hráčskom kádri. Novým kormidelníkom sa stal Ladislav
Totkovič (šéeftrenér mládeže v MFK Košice), asistentmi
sú Martin Babinec a Ondrej Takács. V novom ročníku 1.
futbalovej ligy už neoblečú dres šalianskeho Dusla: Valenský, Gabriel, Lauko, Čižmár, Masný,... novými tvárami sú:
brankár Penksa (Ružomberok), Hrmo (Hradec Králové),
navrátilci z hosťovaní Kertész, Rojka, Simonides,... či dorasteneckí odchovanci Benkö, Kováčik, Matušica. Ako ukázali
úvodné dve kolá nového ročníka súťaže, Duslo Šaľa odštartovalo dobre, získalo plný bodový zisk a ďalšie kolá ukážu,
či noví hráči budú prínosom a zlepšenie hry bude trvalé.
Verní šalianski futbaloví priaznivci si to zaslúžia.

S

Futbalová Šaľa v Lige majstrov
minulom ročníku ženskej futbalovej Ligy majstrov
po prvý krát štartoval aj majster Slovenska futbalistky Slovana Duslo Šaľa, ktoré už tri roky trónia na slo-

V

venskom futbalovom Olympe. Riadiaci orgán UEFA totiž
„pridelil“ funkcionárom Slovana Duslo Šaľa usporiadanie
jednej z kvalifikačných skupín na pôde slovenského majstra
a tak mohli šalianski futbaloví priaznivci spolu s Močenčanmi (poznámka autora: na štadióne ŠK Eldus Močenok sa
hrali 2 stretnutia kvalifikačnej skupiny) vidieť konfrontáciu
ženského medzinárodného futbalu. Napriek tomu, že zverenkyne trénera Jozefa Szalaya sa nezľakli svojich súperov,
nakoniec po výsledkoch so súpermi: Slovan Duslo ŠAĽA –
CFF Clujana (Rumunsko) 1:0 (1:0) gól Dugovičová, Slovan
Duslo ŠAĽA – Alma KTZH (Kazachstan) 2:5 (1:1) Javorová, Dugovičová (11), Slovan Duslo ŠAĽA – WFC Rossijanka Moskva (Rusko) 1:6 (0:3) Javorová, obsadili so ziskom 3
bodov a pasívnym skóre 4:11 tretie miesto v kvalifikačnej
skupine, keď postup do štvrťfinálových bojov si zabezpečil
bez straty bodu reprezentant ruskej futbalovej školy.
Po víťazstve v nedávno ukončenom ročníku 2006/2007
prvej futbalovej ligy žien, ktorý vyhralo Duslo Šaľa so ziskom 51 bodov a skóre 93:15 s päť bodovým náskokom pred
najväčším konkurentom Slovanom Bratislava, rozhodli sa
šalianski funkcionári opäť prihlásiť majstrovské Duslo do
Ligy majstrov.

Vyžrebovanie 1. futbalovej ligy ročník 2007/2008 – jeseň
1. kolo:

Duslo ŠAĽA – Humenné 2 : 1 (1:0) Dékány, Gašparík (11 m)

2. kolo:

LAFC Lučenec – Duslo ŠAĽA 1 : 2 (0:2) Vencel 2

3. kolo:

Duslo ŠAĽA – ST. ĽUBOVŇA 2 : 0

4. kolo:

04.08.2007

INTER BRATISLAVA – Duslo ŠAĽA

10.30 hod.

5. kolo:

11.08.2007

Duslo ŠAĽA – TREBIŠOV

17.00 hod.

6. kolo:

18.08.2007

Rimav. Sobota – Duslo ŠAĽA

16.30 hod.

7. kolo:

25.08.2007

Duslo ŠAĽA – PRIEVIDZA

16.30 hod.

8. kolo:

01.09.2007

Duslo ŠAĽA – Prešov

15.30 hod.

9. kolo:

15.09.2007

Podbrezová – Duslo ŠAĽA

15.30 hod.

10. kolo:

22.09.2007

Duslo ŠAĽA – Košice „B“

15.00 hod.

11. kolo:

30.09.2007

Michalovce – Duslo ŠAĽA

10.30 hod.

12. kolo:

06.10.2007

Humenné – Duslo ŠAĽA

14.00 hod.

13. kolo:

20.10.2007

Duslo ŠAĽA – Lučenec

14.00 hod.

14. kolo:

27.10.2007

ST. ĽUBOVŇA – Duslo ŠAĽA

14.00 hod.

15. kolo:

03.11.2007

Duslo ŠAĽA – INTER BRATISLAVA

13.30 hod.

16. kolo:

11.11.2007

TREBIŠOV – Duslo ŠAĽA

13.30 hod.

17. kolo:

17.11.2007

Duslo ŠAĽA – Rim. Sobota

13.00 hod.

18. kolo:

01.12.2007

PRIEVIDZA – Duslo ŠAĽA

13.00 hod.

Poznámka: Mužstvá označené veľkými písmenami /nezvýraznené/ sú nováčikmi 1. ligy. Mužstvo ŠK ELDUS MOČENOK sa odhlásilo z 1. ligy a nahradil ho Trebišov.
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Futbalový žreb bol však pre reprezentantky nášho regiónu dosť krutý, nakoľko v termíne od 9. – 14. augusta 2007,
keď sa uskutoční v Macedónsku kvalifikačná skupina A6,
z ktorej sa do ďalších bojov v Lige majstrov prebojuje iba
víťaz, budú súperkami šalianskeho Dusla : ZMK SFK 2000
Sarajevo, domáci majster ZFK Skiponjat a francúzsky šampión Olympique Lyonais. Hrá sa systémom každý s každým
a Šalianky sa stretnú v otvárací deň 9. augusta o 17.00 hod.
s Olympique Lyonnais, 11. augusta o 17.00 hod. s ZMK Sarajevo a záverečné stretnutie v skupine zohrajú s macedónskym majstrom ZFK Skiponjat 14. augusta 2007 s rovnakým
začiatkom ako predošlé dva duely. „Kvalifikačné stretnutia
v Lige majstrov so súpermi rôznych herných štýlov a kvalít,“ hovorí Ivan Kováč člen výboru FK Slovan Duslo Šaľa,
ktorý má v klube ženský futbal „pod palcom“, by mali byť
bernou mincou pripravenosti nášho kolektívu do nového
ročníku slovenskej futbalovej ligy. Skúsenosti, ktoré získali
naše hráčky v minulom ročníku Ligy majstrov spolu s tohoročnými môžu neskôr v plnej miere zúžitkovať v majstrovských bojoch. Teší ma, že sme zatiaľ jediným slovenským
klubom, ktorý už pri svojom prvom štarte v Lige majstrov
dokázal získať body.“ (Poznámka autora: zástupcovia Slovenska v minulých ročníkoch Ligy majstrov, súčasný Slovan
Bratislava a Žilina vyšli v konfrontácii so svojimi medzinárodnými súpermi bodovo naprázdno).
Tréner Jozef Szalay sa bude môcť v Macedónsku opierať o hráčsky káder, ktorý sa pričinil o zisk tretieho titulu
majstra SR : Lucia Šišková, Katarína Čuláková, Lucia Uhlá-

riková, Monika Trnková – 14 gólov, Ivana Bojdová – 11 gólov, Monika Vričanová – 2 góly, Jana Hanzelová – Göghová
(20 gólov), Eva Mandáková – 1 gól, Zuzana Javorová – 5
gólov, Jana Vojteková – 2 góly, Monika Tóthová – 5 gólov,
Eva Kolenová – 3 góly, Renáta Filová a Katarína Dugovičová
– 23 gólov, ktorá sa stala už po druhý krát za sebou najlepšou strelkyňou slovenskej futbalovej ligy (Poznámka autora: za priezviskom je počet gólov dosiahnutých v ročníku
2006/2007 futbalovej ligy žien), Šalianske Duslo by chcelo
ešte pred kvalifikačným turnajom a novým futbalovým ročníkom doplniť hráčsky káder o 3 – 4 nové mená. Futbalistky
šalianskeho Dusla čaká v prvej dekáde augusta nielen dlhá
cesta do Macedónska, ale aj nároční medzinárodní súperi.
HÁDZANÁ
Medzi dvanástkou najlepších kolektívov Česka a Slovenska je po prvýkrát český nováčik Jindřichův Hradec (nahradil Kunovice) a medzi slovenskú hádzanársku elitu sa vrátil
regionálny partner HK Nitra (namiesto Partizánskeho, ktoré zostúpilo).
Poznámka: Za vyžrebovanou dvojicou v tabuľke sú výsledky vzájomných stretnutí v základnej časti minulého
ročníka WHIL–ky. Nitra a Jindřichův Hradec v ňom neštartovali. U družstiev: Iuventa Michalovce, Slovan Duslo
ŠAĽA, ŠKP Banská Bystrica, Slávia Praha, Slokov Veselí n/
M a DHC Olomouc môže prísť v ich majstrovských stretnutiach k zmenám vyžrebovaných termínov z dôvodov ich
štartu v európskych pohárových súťažiach.

Vyžrebovanie hádzanárskej WHIL – ročník 2007/8
1. kolo:

8.9.2007

Duslo ŠAĽA – HK Nitra, 18.00 hod.,
Casta Písek – HC Zlín, 15.00 hod.,
Michalovce – Veselí n/M, 18.00 hod..

9.9.2007

Olomouc – Štart Bratislava (14.30),
Slávia Praha – Štart Trenčín (14.30),
Jindř. Hradec – Banská Bystrica (18.00).

2. kolo:

15.9.2007

Štart Bratislava – Slovan Duslo ŠAĽA o 17.30 hod. (17:25 a 23:30).

3. kolo:

22.9.2007

Slovan Duslo ŠAĽA – Štart Trenčín o 18.00 hod. (25:22 a 31:22).

4. kolo:

29.9.2007

Casta Písek – Slovan Duslo ŠAĽA o 15.00 hod. (22:25 a 25:33)

5. kolo:

6.10.2007

Slovan Duslo ŠAĽA – Slávia Praha o 18.00 hod. (29:19 a 28:26).

6. kolo:

14.10.2007

DHC Olomouc – Slovan Duslo ŠAĽA o 14.30 hod. (18:24 a 22:31)

7. kolo:

27.10.2007

Slovan Duslo ŠAĽA – HC Zlín o 18.00 hod. (37:23 a 32:17).

8. kolo:

3.11.2007

Slovan Duslo ŠAĽA – Iuventa Michalovce o 18.00 hod. (24:31 a 22:27).

9. kolo:

11.11.2007

HK Jindřichův Hradec – Duslo ŠAĽA o 18.00 hod. Spolu ešte nehrali.

10. kolo:

17.11.2007

Slovan Duslo ŠAĽA – ŠKP B. Bystrica o 18.00 hod. (24:24 a 30:26).

11. kolo:

12.1.2008

Slokov Veselí n/M – Slovan Duslo ŠAĽA o 17.00 hod. (23:27 a 26:27)

Odvetná časť hádzanárskej WHIL–ky ročník 2007/2008 pokračuje 12. kolom v termíne 19. – 20.1. 2008.
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Rozdelené miestenky na Otvorené mE v Kaposvári

Dve šalianske družstvá na ME

V

dňoch 7. – 8. 7. 2007 sa v areáli jazdeckej školy
Nitra Kynek uskutočnili dvojdňové preteky Slovenského voltížneho pohára, na ktorých ešte niektorí
reprezentanti SR bojovali o nominačné miesta na ME
v Kaposvári.
Hlavným rozhodcom bola Pavla Juhászová z Bratislavy – medzinárodná rozhodkyňa, ktorá t.r.bude aj
rozhodkyňou na ME v Kaposvári, čiže pretekári mali
možnosť zistiť, ako budú ich výkony ohodnocované na
ME, najmä čo sa týka obtiažnosti a choreografie.
V kategórii skupín je veľkým úspechom pre TJ Slávia
SOUP Šaľa, že na tento šampionát v Kaposvári sa jej nominovali obidve družstvá, juniorské aj seniorské, ktoré
opäť aj v Nitre s veľkým náskokom zvíťazili.
S obidvomi družstvami sa budeme snažiť získať čo
najlepšie umiestnenie, pričom seniorské družstvo čaká
veľmi ťažká úloha, a to obhajoba titulu Majstrov Európy
z roku 2005 z Brescie. Seniorské družstvo bude štartovať na koni Vilám, v zložení Ižmanová Silvia, Bičová
Andrea, Tóth Adrián, Psota Radoslav, Majdlen Ladislav,
Naštický Viliam a Holbíková Lucia.
Juniorské družstvo (do 16 rokov) bude štartovať na
koni Rony, v zložení Šagátová Martina, Vlasáková Lucia, Pejčicová Jovana, Szekeréšová Timea, Fogaš Michal, Slezák Ivan, Meluš Matej a Štrbavá Zuzana. Toto
družstvo bude po prvý krát štartovať na takomto šampionáte. V roku 2005 v Brescii na ME štartovalo košické
družstvo, ktoré získalo 4.miesto. Juniorské družstvo má
tiež svoj cieľ, umiestniť sa čo najlepšie.
Obidve družstvá bude lonžovať Majdlenová Jana.
V kategórii jednotlivcov mužov, prvé tri priečky
patrili mužom, ktorí sú aj nominovaní na ME a tí sa
umiestnili nasledovne:
1. Adrián Tóth, SOUP Šaľa
2. Miroslav Kromka, JK Freestyle Poprad
3. Tomáš Sátor, JK Freestyle Poprad

V kategórii žien zvíťazila Janka Fodorová z UVL Košice pred oddielovou kolegyňou Valériou Sabolovou,
tretie miesto patrilo Silvii Ižmanovej z SOUP Šaľa.
Prvá trojka žien na ME bude v zložení: Janka Fodorová a Valéria Sabolová z UVL Košice a Alexandra
Vavrová z SOUP Šaľa, ktorá pre zranenie v Nitre nemohla štartovať, ale ako prvá zo žien mala už splnenú
nomináciu.
V kategórii juniorov jednotlivcov zvíťazil v Nitre Fogaš Michal z Galaxie Poprad pred Slezákom Ivanom
z SOUP Šaľa a tretím Tomášom Malým z NŽ Topoľčianky.
Z junioriek si prvenstvo odniesla Nemcová Michaela
z NŽ Topoľčianky pred Šagátovou Martinou a Szekeréšovou Timeou z SOUP Šaľa.
V súťaži najlepších koní v kategórii skupinových koní zvíťazil kôň Vilám (SOUP Šaľa) a z jednotlivcov Celtic Z (Freestyle Poprad).
Preteky v Nitre potvrdili dobrú pripravenosť na
Otvorené majstrovstvá Európy v Kaposvári (6. – 12. august 2007). Treba len zaželať všetkým reprezentantom
veľa síl, zdravia a športového šťastia.
Vypracovala J. Majdlenová

V Chuchli hrali slovenskú hymnu

P

opulárne dostihové závodisko v pražskej Veľkej
Chuchli bolo svedkom pekného úspechu najmladších slovenských dostihových jazdcov v rámci medzinárodného trojstretnutia žiakov Česko – Maďarsko – Slovensko. V medzištátnom dostihovom trojstretnutí opäť
obliekli dres reprezentácie Slovenska: Dominika Grigláková, Eleonóra Šebestová a Bianka Hamdaouiová, všetko
žiačky SOUP ŠAĽA. V prvom hodnotenom dostihu, kto-

rým bola rovina V. kategórie na 1.450 metrov zvíťazil Josef Mysliveček na koni Baran, pred Janou Trňákovou na
koni Lesley Grei (obaja Česko) a slovenskou pretekárkou
Dominikou Griglákovou na koni Neutron. Šieste miesto
obsadil maďarský reprezentant Balázs Téglás (kôň Artic),
ktorý trénuje v Šali a o dve miesta za ním skončila ďalšia
slovenská jazdkyňa Hamdaouiová (kôň Casis). O necelé tri
hodiny však jasala už slovenská dostihová výprava. Priči-
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KÓREJSKÉ BOJOVÉ UMENIE
TAEKWON–DO aj V Šali

K

eď v apríli 1955 bolo kórejským generálom Choi
Hong Hi po prvýkrát oficiálne predstavené verejnosti moderné bojové umenie zamerané predovšetkým na
obranu človeka pod názvom TAEKWON–DO, nikto netušil
aké populárne sa stane. Dnes, len 50 rokov od jeho vzniku,
ho aktívne uznáva vyše 100 miliónov ľudí v celom svete. Aj
keď sa snáď už každý človek s Taekwon–Do stretol (či už na
exhibíciách, športových stretnutiach alebo tiež i v mnohých
filmoch), stále sa o ňom medzi verejnosťou málo vie.
Zmyslom Taekwon–Do bolo vytvoriť veľmi účinné bojové umenie sebaobrany, ktoré by sa dalo použiť v dnešnej
modernej dobe 20. storočia a ktoré má možnosť naučiť sa
každý (v rámci svojich schopností, samozrejme). Dôležitým
prvkom výuky je tiež aspekt morálnych princípov, ktorý
má tvoriť človeka čestnejšieho, zdvorilejšieho, vytrvalejšieho, sebavedomejšieho a pod. Taekwon–Do je typické
predovšetkým svojou veľkou silou, dokonalou technikou
nôh, rýchlosťou, obratnosťou a tak nie je prekvapujúce, že
i v mnohých krajinách mimo ázijských, ako USA alebo Poľsko, je oveľa populárnejšie než ostatné bojové umenia.
Medzi hlavnú prednosť patrí jeho ucelená a dokonalá
skladba, ktorá zaručuje neustálu možnosť zdokonaľovania
sa v technikách po mnohých rokoch alebo i celý život. Ak
si uvedomíme, že v 15 dielnej Encyklopédii Taekwon–Do
je presne popísaných vyše 3300 najrôznejších efektívnych
techník, môžeme povedať, že tomuto bojovému umeniu
sa môžeme venovať naozaj celý život. Po zvládnutí určitej
skupiny techník sú tieto združené do 24 zostáv, rozdelených podľa náročnosti. Pre mnohých je najatraktívnejšia
časť výuka voľného boja. Vytvorený systém nácviku je presne rozdelený do niekoľkých fáz, z ktorých každá má úlohu
najprv naučiť určitú vlastnosť, ktorá je v ozajstnom boji potrebná (napr. nácvik efektívnej vzdialenosti medzi súpermi,
kombinácia jednotlivých techník, dokonalá obrana, tvrdé
zakončenie boja a pod.). Keďže sa v simulovanom boji nedá
použiť na súpera tvrdá technika, existuje tu špeciálna forma
a to silové prerážanie, kde má každý možnosť si naplno vy-

skúšať svoju silu i techniku. Napr. na exhibíciách máte možnosť vidieť prerážať 5 cm hrubé drevené dosky, 10 škridlí
jednou ranou, sekanie tehiel a pod. Vrcholnou formou výuky je sebaobrana človeka. Aj keď je veľký počet cvičencov
Taekwon–Do, existuje len veľmi málo takých, ktorí o sebe
môžu tvrdiť, že zvládli i túto časť. Zmyslom je pripraviť cvičenca tak, aby bol schopný všade a kedykoľvek sa ubrániť
jednému alebo i viacerým útočníkom a to tak ako neozbrojeným, tak aj ozbrojeným.
Na Slovensku sa Taekwon–Do ITF cvičí od roku 1992
a v súčasnosti je väčšina slovenských cvičencov združená
pod Slovenskou Asociáciou Taekwon–Do ITF. Dohľad nad
výukou má kórejský majster Ri Yong Sok (VIII. Dan), ďalej
tu pôsobí medzinárodný inštruktor Ri Kum Chol (VI. Dan)
s manželkou Kim He Kyong (VI. Dan).
V našom meste sa trénuje od roku 1998. V tom čase na
západnom Slovensku pôsobil kórejský majster Yun Nam
Gyu (VI. Dan), ktorý zakladaním nových klubov rozširoval
toto prekrásne bojové umenie. Klub bojového umenia Taekwon–Do ITF Šaľa založil spolu s Ing. Karolom Molnárom
(v dnešnej dobe V. Dan), ktorý v tom istom roku prebral
miesto hlavného trénera. Klub vedie dodnes a s určitosťou
môžeme tvrdiť, že patrí medzi najrozvinutejšie a najúspešnejšie kluby na Slovensku. Cvičenci sa pravidelne zúčastňujú súťaží, nielen slovenských, ale aj medzinárodných (Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta) a tak má klub za ten
krátky čas pôsobenia už peknú zbierku medailí. Pôsobia tu
nielen farebné opasky, ale i cvičenci s majstrovskými stupňami od I. po III. Dan. Tréningov sa pravidelne zúčastňuje
uznávaný kórejský majster Ri Yong Sok (VIII. Dan), ktorý
býva v našom meste.
Ak máte zájujem si zašportovať, naučiť sa niečo nové, čo
prospieva vášmu životu, stačí prísť a pridať sa k nám. Veľmi
radi vás prijmeme do nášho kolektívu. Tréningy sa konajú
i v letných mesiacoch, a to každý pondelok a štvrtok o 19.00
hod. na Základnej škole Murgašovej (Sídl. Váh). Bližšie informácie na tel. čísle 0905/487367, 0911/487367.

nila sa o to skvelým výkonom Dominika Grigláková, ktorá
na koni Ambersand vyhrala dostih rovina IV. kategória na
1.625 metrov, pred Hanou Rúžičkovou (kôň Vandora) a Liborom Kubešom na koni Fajf (obaja Česko). Výborné výkony šalianskych jazdkýň v drese Slovenska potvrdili štvrtým miestom Hamdaouiová (kôň Mafira) a tesne za ňou
skončila jej oddielová kolegyňa Šebestová, ktorá vyhrala
pred dvoma týždňami preteky v bratislavskom Starom háji. „Vďaka nebojácnemu a výbornému výkonu Dominiky
Griglákovej, hovorí spokojný a úspešný tréner slovenských

reprezentantiek Jozef Rozsíval, sa hrala vo Veľkej Chuchli
slovenská hymna. Práve víťazka tohto dostihu spolu s ďalšou úspešnou jazdkyňou Hamdaouiovou ukončili úspešne
nielen štúdium na našej škole SOUP v Šali, ale výborná reprezentácia v Prahe bola ich posledným pretekom v drese
amatérskych jazdkýň, za čo im patrí pochvala. “. Víťazstvá
v Bratislave a v Prahe v medzištátnych mládežníckych troj
stretnutiach opäť potvrdili kvalitu, odborné vedenie a talentovanú mládež v šalianskej jazdeckej škole.
Jozef Sklenár
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Švédi, Nóri, Poliaci… Šaľania

Z

danlivo je ťažké uhádnuť, čo môžu mať uvedené slová spoločné. Kto sa však zúčastnil na
Majstrovstvách sveta a Európy v Prostějove, vie presne o čom je reč. V dňoch 1.–3. júna 2007 bolo práve
toto mesto svedkom jedinečného spojenia Európskych národov a ich mladých a talentovaných tanečníkov. Medzi nimi sa nestratili ani Šaľania.
Slovenská tanečná organizácia vyslala na tanečnú
súťaž v street dance disciplínach, tak ako každý rok,
svoje najväčšie esá. Okrem tanečných klubov z Martina, Žiliny či Levíc tu nesmel chýbať ani Tanečný
klub JUMPING Šaľa. Tentokrát ho poctivo reprezentovali Viktorka Borovská za juniorov a tanečníci
z hlavnej vekovej kategórie. V konkurencii veľkých
tanečných skupín zo štátov ako Nemecko, Rusko,
Fínsko sa aj im podarilo zaujať a presvedčiť o svojich
tanečných schopnostiach. Šaľu a celé Slovensko reprezentovali najmä so street dance show formáciou

Danceshop. Nestali sa síce víťazom Svetového pohára
za rok 2007, určite však nesklamali (účasť vo finále
a tam zisk 7. miesta). Skôr naopak. Siedme miesto
v kategórii takpovediac poloprofesionálov už naozaj
nemožno brať na ľahkú váhu. Prvé tri miesta nakoniec obhájili české tanečné skupiny, od ktorých sa
každý tanečník naozaj má čomu priučiť. Veď nie náhodou získali majstrovské tituly aj v iných disciplínách. Úroveň a kvalita českého moderného tanca nie
je len výsledkom talentu a vôle tanečníkov, ale určite
aj podpory zo strany verejnosti či štátu.
Hoci na Slovensku moderný tanec nemá také silné
korene ako v Česku alebo inde v Európe, stále jestvuje a rozvíja sa. Zásluhu na tom určite majú aj tanečné
kluby, akým je aj ten náš šaliansky JUMPING. Dúfame, že aj po letných prázdninách nás prekvapia s niečím novým a znovu tak dobrým ako po minulé roky.
Martina Harvanová

Úspechy tanečníkov
aj túto sezónu

D

obré meno šalianskych športovcov každoročne nepodporujú len úspechy futbalových či volejbalových tímov. Pravidelne sa k nim
pridávajú aj popredné umiestnenia na tanečných
súťažiach, čoho príkladom je predovšetkým Tanečný klub Jumping Šaľa, ktorý dal o sebe opäť vedieť
na Majstrovstvách Slovenska disciplín IDO v Senici v dňoch od 18. do 20. mája 2007.
Tanečníci zo Šale i jej okolia pod vedením Bohumila Kadúca nezaháľali ani túto sezónu. Ich silné
stránky sú hlavne v disciplínach disco dance, street
dance show, hip hop a electric boogie, čo patrične
predviedli aj v Senici. Hneď v prvý deň súťaže sa
s formáciou s názvom Danceshop umiestnili na 5.
mieste, čo im zabezpečilo nomináciu na ďalšie európske a svetové súťaže. Pozadu neostali ani mladší
tanečníci, konkrétne Viktória Borovská a Kamila
Uhrínová, ktoré si v Disco dance duu vytancovali
8. miesto. Fakt, že tanec nie je len výsadou dievčat potvrdil aj Peter Osvald s vynikajúcim 4. miestom ako sólový hip hop tanečník. Úspešný bol aj
druhý deň súťaže a to v kategóriách Disco dance
formácia HVK (4. miesto), Hip hop skupina HVK

(5. miesto) a potešila aj Viktória Borovská s 10.
miestom v konkurencii vyše sto juniorských disco
tanečníčok. Najväčší úspech však Jumpingu získali
už spomenuté Viktorka a Kamilka s ich Street dance show duom, ktorého námetom bol populárny
film Step up. Vďaka nim sa „Jumpingáci“ opäť stali
držiteľmi majstrovského titulu, keďže v tejto disciplíne nemali konkurenciu a s prehľadom vyhrali.
Okrem spomínaných úspechov netreba zabudnúť
ani na ostatné tanečníčky, z ktorých mnohé sa na
takejto vrcholnej celoslovenskej súťaži zúčastnili
prvú či druhú sezónu a o to viac si ich umiestnenia
ceníme.
Nasledujúce dni čaká Jumping príprava na medzinárodné súťaže v Prostějove a Grazi, množstvo
vystúpení (jedno z nich aj na Šalianskom jarmoku)
a v neposlednom rade tréningy s novými impulzami a skúsenosťami zo súťaží.
Dúfame, že Tanečný klub Jumping nás bude vynikajúco reprezentovať aj naďalej a bude mať vždy
dostatok talentovaných a šikovných detí ochotných
venovať tancu svoj voľný čas.
Martina Harvanová

mesačník samosprávy mesta Šaľa
26

predstavujeme

Tanec na Liptove netradične

S

pojenia Liptov a tanec u väčšiny evokuje ľudové tance v bohato zdobených krojoch, pravú folklórnu hudbu a spev. Avšak nielen
folklórny tanec hýbe súčasnou slovenskou tanečnou scénou. Dôkazom toho boli Majstrovstvá
Slovenska v disciplínach hip hop, disco dance
a dance show v dňoch 4. – 6. 5. 2007, ktoré sa

Týždeň plný
tanca

O

d 9. do 13. júla sa Spoločenský dom vo
Veči zmenil na tanečnú školu. Mestské
kultúrne stredisko v spolupráci s TK Jumping
v ňom zorganizovali tanečný týždeň pre deti,
o ktorý bol toho roku veľký záujem. Vyučovali
sa tu hlavne hip–hop a disko tance, ale deti si
osvojili aj základné kroky latinsko–amerického
tanca – salsy. V piatok svoje „tanečné kreácie“
hrdo predviedli rodičom. A veru bolo sa na čo
pozerať. Pyšní rodičia si svoje ratolesti zvečnili
fotoaparátmi a kamerami. Deti boli veľmi šikovné a za celotýždennú snahu odmenené. Vďaka
patrí aj trénerom – tanečníkom z TK Jumping,
ktorí sa počas týždňa deťom trpezlivo venovali.
Katarína Botlová

pravidelne starajú o spestrenie kultúrneho života v Liptovskom Hrádku. Človek by sa pri tom
možno ani nepozastavil, nebyť faktu, že na súťaži
sa zviditeľnil aj náš šaliansky región a to zásluhou
Tanečného klubu Jumping Šaľa.
Tanečníci vo veku 12 až 22 rokov sa aj tento
rok postarali o udržanie dobrého mena Šale, ale
aj samotného Jumpingu. V juniorskej vekovej
kategórii presvedčili porotu o svojich kvalitách
Viktória Borovská a Kamila Uhrínová s hip hop
duom a obsadili tak vynikajúce jedenáste miesto
spomedzi viac ako paťdesiat tanečníkov. Viktória,
minuloročná víťazka Slovenského pohára v kategórii detí, sa nenechala zahanbiť a aj v konkurencii starších a tanečne skúsenejších dievčat predviedla, že na tanečnom pódiu sa cíti ako ryba vo
vode. Disco dance má v Jumpingu takisto úspešných súťažiacich. V sólovej disciplíne Disco dance ženy získala bronzovú medailu Nikola Mikušová. O tom, že vydobytie si takéhoto úžasného
miesta vôbec nie je ľahké, svedčí aj počet súťažiacich – takmer 40 sólistiek. Nikola si tak na tento
rok zabezpečila nomináciu na európske a svetové šampionáty. Okrem disco sóla nás však bude
reprezentovať spolu s Magdalénou Kadúcovou aj
v kategórii Street dance show duo. V Liptovskom
Hrádku si totiž vytancovali štvrté miesto, čo im
zabezpečilo nomináciu na Majstrovstvá sveta
v Žiline.
Úroveň moderného tanca na Slovensku neustále rastie. To, čo by bolo pred dvomi rokmi na
parkete nemysliteľné, dnes tanečníci bez problémov zvládajú. Street dance disciplíny už dávno
nie sú len poskakovaním na pódiu a tancovaním
diskotékových variácií. Tanec sa posúva čoraz
viac k umeniu. Tanečný klub Jumping drží krok
s trendom a každú sezónu vychováva nadaných
a úspešných tanečníkov reprezentujúcich Šaľu
a celé Slovensko na tanečných podujatiach v Európe. K úspešnému fungovaniu a realizovaniu ich
talentov však treba stále viac prostriedkov. Preto dúfam, že sa vždy nájdu ľudia ochotní pomôcť
a poradiť a samozrejme talentované deti s chuťou
tancovať.
Martina Harvanová

júl/august 2007
27

Letný tábor

Z

Detská radosť
vo Veči

D

enný tábor pod názvom „Týždeň detskej radosti“ sa každoročne počas letných prázdnin organizuje v Spoločenskom dome vo Veči. Inak
tomu nebolo ani tento rok. V týždni od 16. do 20.
júla sa ho mohli zúčastniť všetky deti, ktoré si chceli vyplniť svoj voľný čas. Prišli medzi nás najmä tie
z neďalekého sídliska, ktoré tento tábor už poznajú
a vždy sa do neho radi vracajú, ale mali sme tu aj
deti, ktoré sú v našom meste na prázdninách u rodiny či známych. Počas celého týždňa bol pre ne
pripravený program s množstvom súťaží a hier.
Deti si zaspievali karaoke, zatancovali na obľúbenej
diskotéke a hoci sú prázdniny v plnom prúde, precvičili si aj svoje vedomosti v kvíze „s veľmi ťažkými
otázkami“. V piatok bol čas na vyhodnotenie celého
týždňa a rozdávanie diplomov. Rozlúčili sme sa so
slovami: „Stretneme sa o mesiac!“
Katarína Botlová

ákladný kolektív Ideálna mládežnícka aktivita
– IMA pri ZŠ Krátka, ul.Krátka č.2, Šaľa zorganizovala v čase od 1.7. – 7.7. 2007 štvrtý ročník letného tábora v rekreačnej časti Homôlka pri Valaskej
Belej. Zúčastnilo sa ho 43 detí z okresu Šaľa a Galanta. Program bol zameraný na športové, spoločenské,
záujmové a turistické podujatia.
Deti navštívili termálne kúpalisko Čajka v Bojniciach, krytú plaváreň v Novej Dubnici a v Trenčíne,
a nakúpili si suveníry v obchodnom komplexe.
Deti absolvovali turistické vychádzky do okolia,
zahrali si futbal, volejbal, hádzanú, vybíjanú, či skákali na trampolíne. Nechýbali tradičné akcie letných
táborov, ako súťaže v maľovaní táborových tričiek,
súťaž o najškaredšiu masku, maľovanie vtipných príbehov na balóny, pyžamová party, hon na medveďa,
nočné hľadanie pokladu, súťaž o najkreatívnejší tanečný pár, diskotéky, nočné stretnutie s príšerami
a rôzne iné zabavno–súťažné aktivity.
Každoročne sa dôraz kladie na udržiavanie poriadku na izbách, bodovanie poriadku sa stáva otázkou prestíže a výhra za najkrajšie udržiavanú izbu
je vždy potešujúca. Vďaka sponzorom bolo možné
oceniť všetky deti v rámci každej súťažnej disciplíny
peknými vecnými cenami, darčekmi, predmetovými
suvenírmi a inými milými pozornosťami.
Už teraz sa deti prihlasujú do letného tábora na
rok 2008.Tak dovidenia o rok.
PaedDr. Iveta Sabová, učitelka ZŠ Krátka
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Z jarmoku tradičných
remesiel – Dni Šale, 22. - 23. júna

2007

PODUJATIE PRI VÁHU

D

átum 7. 7. 2007 bol pre mnohých magický.
Tri sedmičky vraj prinášajú šťastie a v tento
deň sa veľa zaľúbencov rozhodlo spečatiť svoju lásku svadbou. Ale okrem množstva svadieb sa v tento
deň v Šali konalo aj niečo iné. Na pláži pri Váhu na
šalianskej strane od rána prebiehal turnaj v plážovom volejbale, ktorý trval až do večera. Tí, ktorí prišli s deťmi, mali tiež o zábavu postarané. Množstvo
detí sa mohlo celé poobedie zabávať pri rôznych
hrách a súťažiach. Okrem toho bolo pre ne pripra-

vené strieľanie zo vzduchovky za asistencie mestského policajta, ako aj obľúbené maľovanie na tvár. Večer patril dospelým, ktorí sa mali možnosť priamo
na pláži občerstviť gulášom, cigánskou, klobáskou,
pivom, kofolou a popri tom si vypočuť produkciu
domácich kapiel. Podujatiu v rámci otvorenia letnej sezóny prialo aj počasie a my pevne veríme, že
sa o rok opäť stretneme v takom hojnom počte ako
tento rok.
LI
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Zmena programu vyhradená!!!

program
Program Letného kina

beh o stretnutí s Lordom Voldemortom je len lož a pochybujú o jeho čestnosti. Všetko je len na Harrym. Dokáže, že
je hodný svojich rodičov?....

Premieta sa za každého počasia

USA, 142 min, ST, dobr., fantasy Vstup.: 60– Sk Čas: 21.00 h

• 08–09.08.2007 (streda, štvrtok)
MP 15. r
ČÍSLO 23
Pravda si ťa nájde. Idylický život Waltera zmení temná posadnutosť číslom 23 na peklo plné psychologického teroru, ktoré môže skončiť smrťou jeho i jeho
blízkych.
USA, 98min, ST, mystery thriller Vstup.: 50,– Sk Čas: 21.00 h

• 10–12.08.2007 (piatok–nedeľa)
MP
SHREK TRETÍ
Konečne máte zelenú. Shrek, zelený obor so srdcom zo
zlata, sa vracia na plátna kín v treťom pokračovaní úspešnej animovanej série pre celú rodinu!
USA, 93min, SD, anim. komédia Vstup.: 59,– Sk Čas: 21.00 h

• 14–15.08.2007 (utorok, streda)
MP 12. r
DANNYHO TRINÁSTKA
Aká je šanca na odplatu? Je len jediný dôvod, kvôli ktorému by Danny Ocean a jeho partia odstúpili od najambicióznejšej a najriskantnejšej šance vykradnúť kasíno – aby
chránili jedného z nich. Budú potrebovať viac než len
šťastie, aby rozbili bank....
USA, 122min, ST, akč. krimi–komédia Vstup.: 50,– SkČas: 21.00 h

• 16.08.2007 (štvrtok)
MP 12. r
ROCKY BALBOA
Nič sa nekončí, kým sa to skutočne neskončí. Pred trid
siatimi rokmi bol mužom bez budúcnosti, ktorý sa živil
prácou pre druhoradého úžerníka. Jedna príležitosť bojo
vať v ringu s úradujúcim majstrom v ťažkej váhe a ukázať svetu, čo v ňom je, urobila z neho „bitkára“. Kto je ale
najsilnejší?
USA, 102min, ČT, dráma Vstup.: 50,– Sk

Čas: 21.00 h

• 17.08.2007 (piatok)
MP 12. r
OSTREĽOVAČ
Včerajšok bol o cti. Dnešok je o spravodlivosti. Elitný sniper sa ocitá v nezávideniahodnej situácii potom, ako ho
obvinia z pokusu o atentát na amerického prezidenta. Na
ceste k očisteniu svojho mena musí zúžitkovať všetky svoje schopnosti a možnosti.
USA, 125min, ST, akčný Vstup.: 59,– Sk

Čas: 21.00 h

ČR, 103min, komédia Vstup.: 65,– Sk

Čas: 21.00 h

• 21.–22.08.2007 (utorok, streda)
MP 12. r
VRATNÉ LAHVE
Dlho očakávaná komédia Zdeňka Svěráka uzatvára voľnú trilógiu, ktorú začala na Oscara nominovaná Obecná
škola a na ktorú nadviazal medzinárodne úspešný film
Kolja.
• 23–26.08.007 (štvrtok–nedeľa)
MP
HARRY POTTER A FÉNIXOV RÁD
Harry sa vracia do Rockfortu, aby začal piaty ročník štúdia. Väčšina čarodejníckej komunity si myslí, že jeho prí-

• 28–29.08.2007 (utorok, streda)
MP 12. r
ŽIVOT, SMRŤ A NIEČO MEDZITÝM
Ako vyšetríte vraždu, keď obeťou ste vy? Až keď odhalíte
tajomstvo vašej smrti, dostanete šancu opäť žiť….
USA, 102min, ST, mystery thriller Vstup.: 59,– SkČas: 21.00 h

• 30.–31.08.2007 (štvrtok, piatok)
MP 18. r
HOSTEL 2
Pokračovanie desivého a krvavého filmu, ktoré nás zavedie do ešte hlbších a temnejších zákutí ľudskej mysle.
VB,ČR, 100min, ČT, horror Vstup.: 60,– Sk

Čas: 21.00 h

PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER
Pasca na žraloka,
Drsňák,
Divoké vlny,
Horšie to už nebude.

Sťahovanie

K

ultúrne stredisko VEČIERKA je presťahované do priestorov bývalej materskej
škôlky Palárika, na Družstevnej ulici nad materským centrom MAMY MAMÁM na prvom
poschodí pavilónu A.

Program MsKS
• 06.-31.08.2007
13.30 – 17.00 h
Mesiac detskej radosti – súťaže, hry, zábava
KS Večierka. Vstupné: zdarma
• 12.08.2007
14.00 h
Hľadanie pokladu – zábavné popoludnie pre celú rodinu
Pláž Veča. Vstupné: zdarma
• 17.08.2007
19.00 h
Vystúpenie rockových skupín
Pred SD Veča. Vstupné: zdarma
• 18.08.2007
od 20.00 do 4.00 h
Oldie´s party
Aamfiteáter Šaľa. Vstupné: 90,- Sk
• 20.-24.08.2007 od 9.00 do 12.00 h a od 14.00 do 16.00 h
Týždeň detskej radosti – súťaže, hry, zábava
SD Veča. Vstupné: zdarma
• 22.-25.08.2007
20.30 h
Bažant Kinematograf. Filmy: 22.08. Účastníci zájezdu,
23.08. Fimfárum 2, 24.08. Štěstí, 25.08. Kráska v nesnázích
Nám. Sv. Trojice. Vstupné: zdarma
• 01.09.2007
14.00-22.00 h
Rozlúčka s letom
Všade okolo DK Šaľa. Vstupné: zdarma
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Pomáhali potápači

P

roblémom Váhu sú riasy,
ktoré sa v hojnom počte vyskytujú vo Váhu z dôvodu
slabej zimy a najmä z dôvodu
úprav toku Váhu. Rieka medzi
vodnými nádržami v Kráľovej
a Seliciach takmer „stojí“, čo je
vynikajúce prostredie pre život
vodných rastlín.
Tento rok v čistení Váhu pomohli potápači, ktorí časť toku
rieky od rias očistili.
jm

z matriky

» Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od 16.6.2007 do 15.7.2007:
Kolečániová Bianka, Danielová Alexandra, Horáčková Naďa, Keseliová Linda, Faltinovič
Elias, Dózsa Samuel, Tirinda Filip, Rudický Igor, Baňáková Martina, Prekop Miroslav,
Mészárosová Nela, Ižáková Nina Pavlína, Bošanský Patrik, Krajčovičová Sára, Molnárová Sofia, Molnárová Suzan, Keszely Tamás, Tomečeková Tara, Trajanov Tobias, Mikušová
Viktória, Kmotríková Zuzana, Moravanský Richard, Mišková Ema.

» Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo od 16.6.2007 do 15.7.2007:
Ján Adamička a Zita Melicherová, Roland Vizvári a Alexandra Vöröšová, Aleva Ladislav a Kürthyová Sil
via, Dobrý Miloš a Matunáková Margita, Gerasimov Peter a Šimšíková Zoja, Hazucha Tomáš a Vičíková
Alexandra, Štanglovič Roman a Hušvétyová Dagmar, Iván Pavol a Harčárová Miriam, Kolenčík Michal
a Nagyová Miriama, Kóňa Miroslav a Práznovská Jana, Kováčik Marek a Chudá Jana, Krommel Rasti
slav a Chudá Dana, Láczki Pavel a Javúreková Aneta, Mrva Marián a Györödyová Beáta, Hrapko Juraj
a Orémusová Adela, Rehák Michal a Valčáková Barbara, Sárkány Tamás a Nagyová Andrea, Škitka Vladi
mír a Gyárfásová Daniela, Šléger Vladimír a Slavomíra Šmátralová, Šmátrala Erik a Miškovičová Lýdia,
Vilkus Richard a Koreničová Dana, Vími Norbert a Caltíková Janka, Zeumer David a Dudeková Jana.
» Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 16.6.2007 do 15.7.2007:
Kelemen Alexander (87), Mičeková Augustína (81), Kocsisová Liliana (81), Takács Ambróz (64),
Timárová Helena (93), Ivanovová Mária (58), Hlavatá Terézia (86), Kissová Alžbeta (75), Lencsés Jaroslav (42), Ing. Macek Pavel (51), Šereš Dezider (82), Belovič Imrich (57), Belovičová Rozália (83),
Mészároš Viliam (81), Vranovský Pavol (57), Sedlák Štefan (87), Duraj Ľudovít (58).
referát evidencie obyvateľstva
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·aºa, Hlavná 61, tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64

www.andreashop.sk
Zanussi ZRB 40NC

10 699,14 990,-

sieÈ predajní znaãkovej elektroniky

Panasonic TH-42PV7

33 999,EN. TRIEDA

A

42 990,-

Kombinovaná chladniãka
extra objem, 1 kompresor,
objem chladniãky: 285 L,
objem mrazniãky: 92 L,
Vx·xH: 201 x 59,5 x 63,2
cm, spotreba energie: 1,01
kWh

Plazmov˘ televízor VIERA 106 cm
Panel 10. generácie, progresívne snímanie obrazu,V-Real 2 procesor, 29
miliárd zobraziteºn˘ch farieb, kontrast 10000:1, HD, HD Ready, Deep
Black filter, HDTV, vylep‰en˘ 3D hrebeÀov˘ filter, zníÏená spotreba, PC
vstup (XGA), 2x HDMI, 2x SCART

Electrolux ERD 18001

Panasonic NV-GS60EP

7 999,9 990,-

7 999,10 490,Digitálna videokamera
Systém: Mini DV, 30 x opt.1000 x dig. zoom, ovládanie a menu v ãe‰tine,
PURE COLOUR ENGINE, SOFT SKIN DETAIL, 2.5" POWER LCD
(105000 pix), 1.7s r˘chly start

EN. TRIEDA

A

Dvojverová chladniãka

Panasonic DMC-LS60EG

3 999,5 990,-

Antibacteriálna vrstva, objem chladniãky: 136 L
objem mrazniãky: 42 L, V x · x H: 120,9 x 50 x 60,4 cm
spotreba energie: 0,72 kWh

Digitálny fotoaparát
6 Mpix, 3x opt. zoom, optická stabilizácia obrazu, MEGA O.I.S.,
integrovaná kontrola ISO, objektív 35-105mm, LUMIX DC VARIOELMARIT, samospú‰È, 2,0" LCD displej, zabudovan˘ pamäÈ 27MB

Zanussi ZGF 646 ICX

Zanussi BMX 316

4 999,-

5 499,-

6 990,-

6 990,-

Samostatná plynová
varná doska 60 cm

Samostatná multifunkãná
elektrická rúra

Delta 3 design, smaltované
mrieÏky, integrované elektrické
zapalovanie, bezpeãnostné
zariezenie na horáky, prední
ovládací panel, 4 plynové horáky

kategória A, 3 funkcie,
termostat, mechanick˘
ãasomer, dvierka s dvojit˘m
sklom, V x ‰ x H: 59,4 x 59,4 x
54cm

EN. TRIEDA

A

